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W ramach projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE na zlecenie Stowarzyszenia 
„Miasta w Internecie” przeprowadzono badanie, mające na celu diagnozę stopnia przygotowania 
szkół do transformacji cyfrowej oraz określenie wpływu zmian, jakie zaszły w organizacji pracy szkół 
oraz w procesie kształcenia wskutek realizacji edukacji zdalnej w okresie pandemii COVID-19.  

Ankieta skierowana do dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów 22 tzw. szkół modelowych projektu 
HUMINE była dostępna w okresie od 21 grudnia 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku na platformie 
https://badanie.diagnoza.edu.pl. Każda ze szkół otrzymała unikatowe loginy oraz hasła konieczne do 
przystąpienia do badania. Kwestionariusze składały się z pytań dotyczących infrastruktury cyfrowej 
szkoły, działań organizacyjnych związanych z transformacją cyfrową, cyberbezpieczeństwa, higieny 
cyfrowej uczniów, częstotliwości stosowania metod aktywizujących ucznia, cyfrowych kompetencji 
nauczycieli oraz doświadczeń edukacji zdalnej. Na podstawie położenia, wielkości miejscowości oraz 
rodzaju szkoły, wylosowano dodatkowe 22 tzw. szkoły kontrolne, które porównano ze szkołami 
modelowymi. Pozwoliło nam to stworzyć pełniejszy obraz stanu zaawansowania cyfrowego szkół 
modelowych na poziomie województwa i zweryfikować istniejące różnice między szkołami. 

W celu zbadania stopnia przygotowania szkół do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych, wykorzystano m.in. zaproponowane przez Komisję Europejską bezpłatne 
narzędzie SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative 
Educational technologies). SELFIE jest efektywną miarą stanu infrastruktury cyfrowej szkół, dającą 
możliwość porównania osiągniętych wyników z innymi diagnozami wśród szkół na terenie Unii 
Europejskiej. W badaniu diagnostycznym projektu HUMINE miara SELFIE została wykorzystana do 
określenia stanu infrastruktury cyfrowej w szkołach, stopnia przywództwa w integracji technologii 
cyfrowych i ich efektywnego wykorzystania w podstawowej pracy szkoły oraz w ocenie stopnia 
cyberbezpieczeństwa. 

W badaniu wykorzystano także inne narzędzia pomiarowe, wzorowane na badaniach dotyczących 
zaawansowania transformacji cyfrowej w szkołach, stosowania metod aktywizujących ucznia, 
cyberbezpieczeństwa, organizacji cyfrowej oraz stanu infrastruktury cyfrowej szkoły.  Dodatkowo 
wykorzystując metodę DCE (ang. Discrete Choice Experiment) zmierzono preferencje uczniów oraz 
nauczycieli wobec kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 

Poniższy raport odnosi się do danych zebranych wśród dyrektorów, nauczycieli oraz 
uczniów z 22 szkół modelowych oraz 22 szkół kontrolnych. W badaniu łącznie wzięło 
udział 44 dyrektorów, 1056 nauczycieli oraz 5200 uczniów szkół podstawowych i liceów. 
Szczegółowe dane dotyczące odpowiedzi nauczycieli oraz dyrektorów poszczególnych 
szkół modelowych znajdują się w załącznikach do tego dokumentu.  
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Badanie infrastruktury cyfrowej szkół miało na celu ocenę stanu posiadania odpowiedniej, 
niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury (rozumianej przez sprzęt, oprogramowanie, zasoby 
informacyjne, łącze internetowe, wsparcie techniczne i przestrzeń fizyczną). Wysoki stan 
zaawansowania zaplecza technicznego szkoły może ułatwić innowacyjne praktyki nauczania i uczenia 
się. Dostęp do narzędzi EdTech umożliwia wydajniejszą naukę, z mniejszym zaangażowaniem czasu 
nauczyciela oraz większą dostępnością dla ucznia. Ponadto dostęp do laboratoriów przedmiotowych, 
sieci internetowej czy przenośnych komputerów umożliwia pogłębianie wiedzy w szerszym wymiarze. 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli, zaproponowano wskaźnik pozytywnych 
odpowiedzi. Za pozytywne odpowiedzi uznaliśmy odpowiedzi według pięciostopniowej skali Likert – 4 
(raczej się zgadzam) oraz 5 (zdecydowanie się zgadzam).  Przyjęliśmy, że jeśli w danej szkole 25% 
badanych odpowiedziało pozytywnie, oznacza to niski stopień zaawansowania w danej kategorii, 
natomiast jeśli uczyniło to 25%-75% i 75%-100% badanych, to świadczy to odpowiednio o średnim i 
wysokim stopniu zaawansowania. Metodę tę wykorzystaliśmy przy ewaluacji posiadanej 
infrastruktury cyfrowej, działań organizacyjnych wspierających transformację cyfrową oraz 
cyberbezpieczeństwa w szkołach modelowych oraz szkołach kontrolnych.  

W module Infrastruktura cyfrowa szkoły wysoki wskaźnik pozytywnych odpowiedzi oznacza, że szkoła 
posiada rozbudowaną, niezawodną i bezpieczną sieć internetową, do której dostęp mają zarówno 
pracownicy, jak i uczniowie szkoły oraz dysponuje dostępem do licznych narzędzi i treści cyfrowych, 
wspomagających edukację. Porównanie wskaźników pozytywnych odpowiedzi udzielanych przez 
nauczycieli 22 szkół modelowych na pytania dotyczące infrastruktury cyfrowej szkoły umożliwia 
pogrupowanie szkół do trzech kategorii stopnia zaawansowania infrastruktury.   

Pytania z zakresu infrastruktury cyfrowej dotyczyły posiadania swobodnego dostępu do urządzeń 
cyfrowych (komputerów stacjonarnych, wizualizerów, drukarek, tablic multimedialnych, projektorów 
itp.), cyfrowych pomocy dydaktycznych (np. robotów, laboratoriów STEAM) oraz aplikacji i treści 
edukacyjnych w szkołach przez uczniów i nauczycieli. Wysoki wskaźnik pozytywnych odpowiedzi 
sugeruje, że szkoła zapewnia uczniom urządzenia (np. tablety i laptopy) oraz dostęp do wymienionych 
narzędzi, aplikacji oraz e-podręczników, które są dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów.  

Podczas oceny infrastruktury wzięto również pod uwagę przystosowanie szkoły do potrzeb uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. dostęp do uproszczonej klawiatury, rozpoznawania głosu 
czy narzędzi do zamiany tekstu na mowę. Do oceny stopnia spełnienia wymienionych potrzeb 
wykorzystano trzy stwierdzenia: „Infrastruktura cyfrowa w naszej szkole wspiera nauczanie i uczenie 
się za pomocą technologii cyfrowych”, „W naszej szkole są urządzenia cyfrowe do nauczania”,  
„W naszej szkole istnieją urządzenia cyfrowe będące własnością szkoły/zarządzane przez uczniów, 
których mogą używać wtedy, gdy ich potrzebują”. Na podstawie każdego z tych twierdzeń ankietowani 
mieli określić w jakim stopniu zgadzają się z nimi. W przypadku uzyskania przez szkołę niskiego 
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wskaźnika pozytywnych odpowiedzi uznawaliśmy, że w danej szkole występuje problem z 
zapewnieniem sprzętu do nauczania i uczenia się. Jest to jeden z obszarów, który ta szkoła powinna 
włączyć do planu ulepszeń lub działań. 

Według odpowiedzi nauczycieli wśród 22 szkół modelowych trzy szkoły posiadają niski stopień 
zaawansowania infrastruktury cyfrowej (ze wskaźnikiem pozytywnych odpowiedzi poniżej 25%). 
Wyniki pozostałych 19 szkół modelowych mieściły się w przedziale od 25% do 75% pozytywnych 
odpowiedzi. Oznacza to, że w przeważającej części szkół modelowych obserwowany jest średni 
stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej. Jednak aż 15 szkół znajduje się w dolnej granicy 
przedziału, ze wskaźnikiem pozytywnych odpowiedzi poniżej 50%. Sugeruje to, że w 18 z 22 szkół 
stopień zaawansowania cyfrowego jest niższy niż przeciętnie w polskich szkołach, gdzie 
wskaźnik ten wynosi 48,10%. Najwyższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi 
występuje wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Mordarce (74,19%), co sugeruje wyższy stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej niż w 
pozostałych szkołach modelowych. Stopień ten nie jest jednak odzwierciedlony we wskaźniku 
pozytywnych odpowiedzi dyrekcji tej szkoły, który wynosi jedynie 20%. Można przypuszczać, że 
nauczyciele, doświadczeni prowadzeniem zajęć w formie zdalnej, przedstawiają dokładniejszy stan 
infrastruktury cyfrowej w szkole.  

Najniższe wskaźniki pozytywnych odpowiedzi odnotowano w Szkole Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy (18,18%) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. 

Jadwigi Królowej w Rzezawie (20,20%). Zarówno w Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy, jak i w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w 
Rzezawie, najniższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi odnotowano przy pytaniach dotyczących: 
dostępności cyfrowych pomocy dydaktycznych, aplikacji edukacyjnych i funkcjonalnych treści 
edukacyjnych oraz przy pytaniu dotyczącym dostępności nowoczesnych technologii ułatwiających 
naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi dla 
dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie wyniósł 40%, co wskazuje 
na to, że dyrekcja ocenia wyżej stan infrastruktury szkoły niż nauczyciele.  

Do pomiaru zróżnicowania odpowiedzi wśród uczniów i nauczycieli zastosowaliśmy współczynnik 
wariancji. Im wyższa wartość tego współczynnika, tym większa niejednorodność wsród odpowiedzi. 
Współczynnik wariancji odpowiedzi wśród nauczycieli szkół modelowych wyniósł 0,387. Znacznie 
wyższy współczynniki wariancji otrzymano w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzezawie (0,495) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku (0,477). Wyniki 
mogą sugerować zróżnicowany dostęp do narzędzi cyfrowych na poziomie szkoły lub odmienne 
oczekiwania i potrzeby nauczycieli w zależności od prowadzonych zajęć. 

Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytania dotyczące infrastruktury 
cyfrowej wyniósł 43,11% i jest niższy od średniej polskiej wynoszącej 48,10%, natomiast wyższy od 
wskaźnika w szkołach kontrolnych z województwa małopolskiego (37,83%). Wyniki te sugerują wyższy 
stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej w szkołach modelowych niż w pozostałych szkołach w 
województwie, natomiast niższy niż stopień zaawansowania infrastruktury w szkołach w naszym kraju.  
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Wykres 1. Odsetek pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych, szkół kontrolnych szkół niemieckich, 
francuskich oraz polskich badania SELFIE w module Infrastruktura Cyfrowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, R. (2021). 
Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795). Joint Research Centre (Seville site) 

 

Moduł infrastruktura cyfrowa w kwestionariuszu dla nauczycieli składał się z pięciu pytań. Na ich 
podstawie obliczono średnie wyniki, których analiza może przybliżyć problemy z jakimi  zmagają się 
poszczególne szkoły modelowe. Oczekiwane jest, że w szkołach, w których średni wyniki są wysokie, 
stan infrastruktury cyfrowej jest bardziej zaawansowany, niż w szkołach, które uzyskały niskie wyniki.  

Średnie wyniki dla odpowiedzi nauczycieli na pytanie dotyczące  infrastruktury cyfrowej, czyli 
posiadania sieci internetowej oraz urządzeń cyfrowych (komputerów, laptopów, wizualizerów, tablic 
multimedialnych, projektorów, drukarek 3D etc.), wyniosły 3,78 w pięciopunktowej skali, a w szkołach 
kontrolnych średnia odpowiedzi w module wynosiła 3,82. Różnice między szkołami w tym przypadku 
są niewielkie i nieistotne – statystycznie nieodróżnialne od siebie.. Oznacza to, że nie obserwuje się 
znaczących różnic w infrastrukturze cyfrowej szkół modelowych i kontrolnych. Niższe oceny od 
średniej uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy. Spośród tych szkół najniższy średni wynik 
odnotowano w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie (2,74), co 
świadczy o bardzo ograniczonym dostępie nauczycieli do urządzeń cyfrowych. Każda z wymienionych 
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powyżej szkół może zmagać się z problemami dostępu do narzędzi cyfrowych czy dostępu do sieci 
internetowej. Powodem uzyskania niskich średnich ocen może być również brak efektywnego dostępu 
nauczycieli do narzędzi, które pomimo zakupienia przez szkołę nie są powszechnie wykorzystywane. 

W szkołach modelowych dostęp do cyfrowych pomocy dydaktycznych (np. robotów, laboratoriów 
STEAM), aplikacji edukacyjnych (np. Kahoot) i treści (np. dostęp do płatnych platform edukacyjnych 
np. Eduelo, Squla, Dzwonek.pl), które są funkcjonalne, aktualne i spełniają potrzeby dydaktyczne jest 
bardzo niski. Nauczyciele szkół modelowych średnio oceniają go na 2,87 (w 5 punktowej skali, gdzie 1 
oznacza brak dostępu, a 5 pełny dostęp). Szkoły modelowe są statystycznie nieistotnie lepiej 
wyposażone w cyfrowej pomoce dydaktyczne niż szkoły kontrolne, w których średnia z udzielonych 
odpowiedzi jest równa 2,58.. Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzezawie, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w Sieniawie, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy są placówkami, w których średnia ocena była 
poniżej średniej dla ogółu szkół modelowych. 

Oznacza to, że nauczyciele tych szkół mają większy problem z dostępem do cyfrowych pomocy 
dydaktycznych i aplikacji edukacyjnych. Średni wynik dla wszystkich szkół modelowych, wynoszący 
2,87 sugeruje, że większość tych szkół ma problem z dostępem do pomocy dydaktycznych i narzędzi 
edukacyjnych. W tym zestawieniu wyróżnia się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Mordarce, w której średnia ocena wynosiła 4,20, co wskazuje na wysoki stopień dostępu do narzędzi 
i pomocy dydaktycznych. Brak wiedzy o możliwości wykorzystywania platform oraz aplikacji 
edukacyjnych lub niepoczynione inwestycje ze strony szkół mogą być powodem, dla którego średnie 
wyniki w wielu szkołach plasują się na tak niskim poziomie. 

Nauczyciele szkół modelowych zapytani o dostęp do szybkiego, niezawodnego dostęp do Internetu  w 
całej szkole średnio odpowiadali w 5 punktowej skali na poziomie 3,60. Sugeruje to, że szkoły 
modelowe dysponują  ponadprzeciętnym  dostępem do Internetu. Średnia ocena szkół modelowych 
jest zbliżona do średniej oceny udzielanej przez nauczycieli szkół kontrolnych (3,57). Szkoły modelowe, 
których średnie oceny były poniżej średniej dla ogółu szkół to: Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie, 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła 
Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku, Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy.  

Najniższą średnią odnotowano w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy - 
wyniosła ona 2,79. Porównując odpowiedzi tej szkoły dla pozostałych pytań można stwierdzić, że jest 
to placówka z najniższym stopniem zaawansowania infrastruktury cyfrowej, która aby dorównać 
poziomem pozostałym placówkom powinna poczynić poważne inwestycje doposażające szkołę w 
potrzebne jej środki do realizacji efektywnej nauki z wykorzystaniem technologii cyfrowych.  
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W pytaniu dotyczącym posiadania przez placówkę pomocy dydaktycznych dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami średnia odpowiedź nauczycieli wynosiła 2,31, co podkreśla bardzo 
niski poziom przystosowania szkół modelowych do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami 

lub innymi potrzebami.Wynik ten jest podobny dla szkół kontrolnych (2,29). 

Niższe niż średnia oceny odnotowano w Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu, Szkole 
Podstawowej nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, 
Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Niepublicznej Szkole Podstawowej „Słoneczne Wzgórze” w 
Zelkowie, IV Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, Liceum Ogólnokształcącym 
w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego Proszowice oraz Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy. Warto podkreślić, że w każdej ze szkół modelowych konieczne jest 
przystosowanie narzędzi cyfrowych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, gdyż jest to najsłabiej 
rozwinięty aspekt infrastruktury cyfrowej, wymagający poprawy w każdej ze szkół.  

Według nauczycieli szkół modelowych uczniowie mają dobry dostęp do e-podręczników oraz innych 
narzędzi do nauki cyfrowej, o czym świadczy wysoka średnia z odpowiedzi (3.47). Dostęp ten jest 
lepszy niż w szkołach z grupy kontrolnej, gdzie średnia z odpowiedzi była równa 3.19. Wśród szkół 
modelowych obserwuje się jednak zróżnicowanie. W części placówek średnia z odpowiedzi w tej 
kategorii była niższa niż dla całej grupy szkół modelowych – te szkoły to Szkoła Podstawowa nr 14 w 
Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, Szkoła 
Podstawowa w Zegartowicach, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu oraz 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy. Na podstawie analizy średnich odpowiedzi 
można zauważyć powtarzalność występowania niektórych szkół w grupie o najniższych ocenach w 
więcej niż jednym pytaniu, co podkreśla ich szczególnie trudną sytuację.  

Średnie wartości odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych są niższe niż średnie wartości odpowiedzi 
nauczycieli szkół w Polsce, co biorąc pod uwagę wskaźnik pozytywnych odpowiedzi sugeruje, że 
nauczyciele szkół modelowych mają bardziej zróżnicowane opinie i mogą doświadczać większych 
nierówności w stopniu zaawansowania posiadanej infrastruktury. 
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Wykres 2. Średnia odpowiedź nauczycieli szkół modelowych, szkół kontrolnych, szkół niemieckich, francuskich oraz polskich 
badania SELFIE w module Infrastruktura Cyfrowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, 
R. (2021). Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795) 

 

Zgodnie z odpowiedziami uczniów szkół modelowych cztery z nich (ze wskaźnikiem pozytywnych 
odpowiedzi poniżej 25%) posiadają niski stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej. Dominująca 
grupa  – 17 szkół modelowych plasuje się w przedziale od 25% do 75% pozytywnych odpowiedzi. 
Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi jednej szkoły - Szkoły Podstawowej w Zegartowicach - przekroczył 
próg 75%, osiągając 93,18%. W przeważającej części szkół modelowych obserwowany jest średni 
stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej. Dla 9 szkół modelowych wskaźnik pozytywnych 
odpowiedzi uczniów nie różni się więcej niż o 5 punktów procentowych od wskaźnika pozytywnych 
odpowiedzi nauczycieli. 

Uczniowie zdecydowanie gorzej oceniają stan infrastruktury cyfrowej szkoły – w 16 
szkołach wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród uczniów jest niższy od tego samego 
wskaźnika wśród nauczycieli. 

Niski odsetek pozytywnych odpowiedzi może wynikać z braku lub ograniczonego dostępu do Internetu 
szkolnego dla uczniów oraz ich ograniczonego dostępu do sprzętu komputerowego, ze względu na 
najniższy odsetek pozytywnych odpowiedzi w tych kategoriach. Uczniowie liceów szkół modelowych 
gorzej oceniali stan infrastruktury ich szkoły niż uczniowie szkół podstawowych. Przypuszczalnie 
potrzeby uczniów szkół średnich są wyższe, ponieważ ich program nauczania wymaga wykorzystania 
programów komputerowych, które posiadają wyższe wymagania sprzętowe, w porównaniu do 
programów wykorzystywanych przez uczniów szkół podstawowych na zajęciach dydaktycznych.  
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Największe różnice w ocenach uczniów i nauczycieli dotyczących infrastruktury cyfrowej szkoły 
odnotowano w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, gdzie wskaźnik 
pozytywnych odpowiedzi uczniów był niższy o 32,62 punktów procentowych. od wskaźnika nauczycieli 
oraz w Szkole Podstawowej w Zegartowicach, gdzie wskaźnik pozytywnych ocen uczniów wyniósł 
93,18%, natomiast nauczycieli 61,67%. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie najrzadziej oceniali 
pozytywnie stan infrastruktury swojej szkoły (19,76%). Wskaźnik ten różnił się od wskaźnika 
pozytywnych odpowiedzi nauczycieli o 23 punktów procentowych. Niski wskaźnik odnotowano 
również w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej 
(20,05%), był on o 28,76 punktów procentowych. niższy niż wskaźnik nauczycieli; podobnie, w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku (20,75%), gdzie wskaźnik ten dla nauczycieli 
wyniósł 22,84%. 

Zestawienie wskaźnika pozytywnych odpowiedzi dla uczniów szkół modelowych w module 
infrastruktury cyfrowej (30,96%) oraz średnich odpowiedzi na skali pięciopunktowej (2,9) z wynikami 
dla Polski (52,30%; 3,8) sugeruje potrzebę zmian w zakresie infrastruktury cyfrowej szkół.   

 

      
Wykres 3. Odsetek pozytywnych odpowiedzi uczniów szkół modelowych, szkół niemieckich, francuskich oraz polskich 
badania SELFIE w module Infrastruktura Cyfrowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, 
R. (2021). Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795). Joint Research Centre (Seville site) 
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Średnie z odpowiedzi uczniów szkół modelowych w tym module są zdecydowanie niższe niż średnie 
wyniki w Polsce, Niemczech i we Francji, jednak wyższe od średnich odpowiedzi uczniów szkół 
kontrolnych.  

Najniższe średnie oceny odnotowano w pytaniu dotyczącym dostępu do Internetu  na terenie całej 
szkoły (2,71), co wskazuje na słabo rozbudowaną sieć lub na odmowę dostępu do sieci ze strony szkoły. 
Średnia ta jest jednak znacznie niższa wśród szkół kontrolnych, gdzie wynosi 2,45.  

Zarówno w szkołach modelowych, jak i kontrolnych dostęp do sieci dla uczniów 
pozostaje bardzo ograniczony.  

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, I 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Suchej Beskidzkiej to szkoły, w których średnia ocena z odpowiedzi uczniów w tym pytaniu była niższa 
niż średnia dla wszystkich szkół modelowych. Również w szkołach średnich uczniom odmawia się 
dostępu do sieci. Niski stan dostępu spowodowany może być polityką szkoły lub obawą przed 
przeciążeniem  sieci szkolnej.  

W pytaniu dotyczącym korzystania z dostępnych urządzeń takich jak laptopy lub tablety, które mogą 
być przydatne do nauki, uczniowie średnio zaznaczali odpowiedź 3, co oznacza umiarkowany dostęp 
do wyżej wymienionych urządzeń. Średnia ocena uczniów w szkołach kontrolnych wyniosła 2,79, a 
więc dostęp do urządzeń wspomagających naukę jest wyższy w szkołach modelowych niż w szkołach 
kontrolnych. Poniżej średniej uplasowały się szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie, Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, IV Liceum Ogólnokształcące 
im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej, Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy. Niskie średnie oceny w tych szkołach mogą sugerować ograniczenie korzystania z 
urządzeń przez uczniów lub brak inwestycji w narzędzia ogólnodostępne (np. komputery w 
bibliotekach).  

Średnia odpowiedź uczniów szkół modelowych na pytanie dotyczące dostępu do e-podręczników 
wyniosła 2,91. To zdecydowanie niższa odpowiedź od sugerowanej przez nauczycieli, jednak wyższa 
niż wśród uczniów szkół kontrolnych, gdzie wynosi ona 2,50.  

Różnica między szkołami kontrolnymi a modelowymi może wynikać z niższego dostępu do e-
podręczników wśród nauczycieli i uczniów szkół kontrolnych. Różnice między odpowiedziami uczniów 
i nauczycieli szkół modelowych mogą wynikać m.in. z braku faktycznego dostępu uczniów do e-
podręczników lub brak świadomości o ich istnieniu . Szkoły, w których uczniowie oceniali dostępność 
poniżej średniej to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Staszica w Bobowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne Wzgórze” w 
Zelkowie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, Szkoła Podstawowa im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, 
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Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz Szkoła 
Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy  Szkoły, w których oceny uczniów plasują się 
poniżej średniej, to często te same placówki, w których oceny nauczycieli są niższe niż średnia dla szkół 
modelowych.  

 
Wykres 4. Średnia odpowiedź uczniów szkół modelowych, szkół niemieckich, francuskich oraz polskich badania SELFIE w 
module Infrastruktura Cyfrowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, 
R. (2021). Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795). Joint Research Centre (Seville site),  
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Wyniki analizy stanu infrastruktury cyfrowej wskazują, że każda ze szkół modelowych projektu 
HUMINE posiada łącze internetowe, a aż 76,92% z nich wykorzystuje Internet światłowodowy. Dane 
ze szkół modelowych wskazują jednak, że ocena dotycząca jakości łącza internetowego, jest 
podobna dla szkół z łączem światłowodowym, jak i dla placówek korzystających z innych źródeł 
internetu. W niektórych przypadkach jakość deklarowana jest nawet jako wyższa niż przeciętnie w 
szkołach z łączem światłowodowym. Wśród szkół kontrolnych Internet światłowodowy 
wykorzystywany jest jedynie w 62,50% z nich. Pomimo dostępności łącza jedynie 23,08% szkół 
modelowych umożliwia nieograniczony dostęp do Internetu zarówno uczniom, jak i nauczycielom – 
znacznie mniej niż wśród szkół kontrolnych (37,50%). Jednocześnie w szkołach kontrolnych, częściej 
ogranicza się dostęp do Internetu dla uczniów i nauczycieli (37,50%) - w porównaniu do 7,69% szkół 
modelowych. W szkołach kontrolnych nie występuje jednak sytuacja braku dostępności do łącza 
internetowego dla uczniów i nauczycieli, która występuje wśród 7,69% szkół modelowych (Wykres 
5.1). 
 

 

Wykres 5.1 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych na pytanie dotyczące dostępu do sieci 
internetowej na terenie szkoły  

Źródło: Opracowanie własne 

  

STAN INFRASTRUKTURY CYFROWEJ - 
DIAGNOZA 
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Wykres 5.2 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół kontrolnych na pytanie dotyczące dostępu do sieci 
internetowej na terenie szkoły 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Większość szkół modelowych projektu HUMINE ma pełen dostęp do oprogramowania, 
które można wykorzystać do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi do 
wideokonferencji (Wykres 7.1, 53,85%), jednak dostęp do programów dydaktycznych 

jest ograniczony dla wybranych przedmiotów (Wykres 6.1, 63,64%) lub szkoły wcale nie 
posiadają do nich dostępu (27,27%).  

Jest to wynik o wiele gorszy niż w szkołach kontrolnych, wśród których aż 37,50% ma pełen dostęp do 
programów dydaktycznych, a jedynie 25% nie posiada żadnego dostępu. Również dostępność narzędzi 
do wideokonferencji w szkołach modelowych jest znacznie niższa niż w szkołach kontrolnych, gdzie 
pełen dostęp do tych narzędzi deklaruje 75% szkół. 

Na wysoki dostęp do oprogramowania służącego do przeprowadzania zajęć, w porównaniu do innych 
programów możliwych do wykorzystania podczas zajęć,  mogła mieć wpływ sytuacja pandemiczna,  
wymuszająca na szkołach inwestycje w narzędzia m.in. do przeprowadzania zajęć w formie zdalnej.  
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Wykres 6.1 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych na pytanie dotyczące dostępu do edukacyjnych 
programów dydaktycznych (np. Jamboard, Canva, Eduello) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 6.2 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół kontrolnych na pytanie dotyczące dostępu do edukacyjnych 
programów dydaktycznych (np. Jamboard, Canva, Eduello 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 7.1 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych na pytanie dotyczące dostępu do 
oprogramowania, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć (np. pakiet MS Teams, Zoom) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  
Wykres 7.2 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół kontrolnych na pytanie dotyczące dostępu do 
oprogramowania, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć (np. pakiet MS Teams, Zoom) 

Źródło: Opracowanie własne 
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W większości szkół modelowych (80%) za konserwację sprzętu cyfrowego i obsługę 
systemu informatycznego odpowiedzialny jest nauczyciel informatyki. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że czynności te wykraczają poza obowiązki nauczyciela.   

Tylko co piąta szkoła zatrudnia zewnętrzną firmę odpowiedzialną za konserwację infrastruktury 
cyfrowej (Wykres 8.1), podczas gdy wśród szkół kontrolnych jest to co trzecia szkoła. W szkołach 
modelowych nauczyciel informatyki częściej odpowiada za obsługę i konserwację sprzętu cyfrowego 
w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.  

 

 

Wykres 8.1 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych na pytanie o odpowiedzialność za obsługę 
systemów informatycznych oraz konserwację sprzętu cyfrowego 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 8.2 Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół kontrolnych na pytanie o odpowiedzialność za obsługę 
systemów informatycznych oraz konserwację sprzętu cyfrowego 

Źródło: Opracowanie własne 

 
W 2021 roku, inwestycje w szkołach modelowych w skupiły się głównie na zapewnieniu możliwości 
korzystania z przenośnych urządzeń mających funkcje komputera, zarówno uczniom jak i 
nauczycielom  (Wykres 9; 89,47%). Z podobna sytuacją mamy do czynienia  w szkołach kontrolnych. 
Równie częstą inwestycją był zakup sprzętu potrzebnego w codziennym funkcjonowaniu szkoły, 
takiego jak drukarki, drukarki 3D, głośniki, tablice oraz projektory.  

Nieliczne szkoły zakupiły urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji oraz 
system do zbierania i analizowania odpowiedzi, podczas gdy ponad 55% szkół kontrolnych zakupiło 
oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji, pozwalając nauczycielom na pełen dostęp 
do tych narzędzi. Dane wskazują, że w ciągu ostatniego roku szkoły kontrolne dokonały większych 
inwestycji mających na celu wsparcie zdalnego nauczania niż szkoły modelowe.  

Warto podkreślić również wysoki poziom inwestycji w roboty edukacyjne (63,16%) (Wykres 9).  

Szkoły modelowe znacznie częściej inwestowały w zaawansowane narzędzia cyfrowe. W co drugiej 
szkole kontrolnej poczynione natomiast zostały inwestycje dotyczące ułatwienia dostępu do sieci 
bezprzewodowej na terenie szkoły (zakup punktu dostępu będącego elementem szkolnej sieci 
bezprzewodowej), co zaobserwowano jedynie wśród 26,35% szkół modelowych. 

Dane stanu technicznego szkół są zgodne z wynikami otrzymanymi w części wykorzystującej miarę 
SELFIE i wskazują na niski stopień zaawansowania infrastruktury cyfrowej w większości szkół, jednak 
poczynione w ostatnim roku inwestycje mogą stanowić początek transformacji cyfrowej. 
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Wykres 9. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz szkół kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące wskazania zakupionych narzędzi cyfrowych w ciągu ostatniego roku 

Źródło: Opracowanie własne 



 
   
 

21 
 

 

 

 
 

Poniżej porównano wskaźniki pozytywnych odpowiedzi udzielanych przez nauczycieli 22 szkół 
modelowych na pytania dotyczące działań organizacyjnych podejmowanych w ramach integracji 
technologii cyfrowych i ich efektywnego wykorzystania w podstawowej pracy szkoły. Pytania 
kwestionariuszowe badały m.in. planowanie strategii cyfrowych oraz wykorzystanie narzędzi 
cyfrowych w nauczaniu.  

Pozytywne odpowiedzi (odpowiedzi 4 oraz 5 w skali 5 poziomowej) w module “Działania organizacyjne 
wspierające transformację cyfrową” zostały zinterpretowane jako wskaźnik zaawansowania stopnia 
zarządzania placówką oraz wdrażania działań mających na celu doprowadzenie do transformacji 
cyfrowej.  

Pytania ze wspomnianego modułu odnoszą się do opracowywania, dokumentowania oraz posiadania 
przez szkołę strategii rozwoju placówki z wykorzystaniem technologii cyfrowych, realizowanej zgodnie 
z opracowanym harmonogramem. Pytania badały również możliwości rozwoju nauczycieli, m.in. 
posiadanie wsparcia ze strony dyrekcji w odkrywaniu innowacyjnych podejść do nauczania poprzez: 
zapewnienie urządzeń cyfrowych, umożliwienie elastycznego kształtowania harmonogramów zajęć 
lub oferowanie różnorodnych  zachęt lub nagród. 

 Poruszono także ważny z punktu widzenia rozwoju nauczycieli aspekt: czasu w ramach pracy 
poświęcanego na szkolenia z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu, np. podczas 
spotkań z mentorem, coachem czy wyszukiwanie informacji online.  

Wysoki wskaźnik pozytywnych odpowiedzi nauczycieli oraz dyrekcji w tym module badania oznacza 
silne zaangażowanie wszystkich nauczycieli w tworzenie strategii podczas spotkań, grup roboczych, 
regularnych konsultacji, podczas których omawiane są narzędzia, wyzwania oraz cele strategii. Niższe 
wskaźniki pozytywnych odpowiedzi pokazują, że w danej szkole występuje problem z budowaniem 
strategii cyfrowej, angażowaniem w ten proces nauczycieli oraz brak wsparcia ze strony dyrekcji, a 
także brak czasu ze strony nauczycieli na podnoszenie kompetencji cyfrowych. 

W obszarze działań organizacyjnych wspierających transformację cyfrową wskaźnik pozytywnych 
odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych wynosił średnio 64,47%, czyli znacznie więcej niż w szkołach 
kontrolnych (45,53%). Wskazuje to na lepsze przygotowanie i większą świadomość konieczności 
transformacji cyfrowej szkół modelowych. Dla 21 szkół wskaźnik ten mieścił się w przedziale  pomiędzy 
25 a 75% pozytywnych odpowiedzi, co oznacza średni stopień zaawansowania działań organizacyjnych 
wspierających transformację cyfrową. Najwyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi wykazały 
odpowiedzi nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce (79,67%), 
gdzie dyrekcja szkoły również pozytywnie oceniała działania organizacyjne w ramach transformacji 
cyfrowej (75%). 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE WSPIERAJĄCE 
TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ 
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Najwyższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi dla nauczycieli szkół modelowych odnotowano w 
przypadku pytania dotyczącego zaangażowania nauczycieli przez dyrekcję w proces rozwoju strategii 
cyfrowej poprzez dedykowane spotkania, grupy robocze, regularne konsultacje, podczas  których 
omawiane są narzędzia, wyzwania oraz cele strategii (79,22%).  Wysoka wartość wskaźnika 
pozytywnych odpowiedzi przy tym pytaniu również występowała wśród dyrektorów (78,95%), co 
wskazuje na wysoki stopień zaangażowania zarówno dyrekcji jak i nauczycieli w proces rozwoju 
strategii cyfrowej szkół modelowych. To wysokie wskaźniki w porównaniu do wskaźnika odpowiedzi 
nauczycieli w szkołach kontrolnych, który wyniósł 58,78%.  

Wyniki te pokrywają się z odpowiedziami dyrekcji szkół modelowych, u których najwyższe wartości 
wskaźnika pozytywnych odpowiedzi odnotowano również dla pytania dotyczącego opracowywania 
strategii cyfrowej szkoły. (78,95%) oraz pytania dotyczącego wspierania nauczycieli w odkrywaniu 
innowacyjnych podejść do nauczania (78,95%). W szkołach modelowych nauczyciele znacznie częściej 
spotykają się ze wsparciem ze strony dyrekcji niż w szkołach kontrolnych (60,81%).  

Wyniki badania wskazują na relatywnie wysoką świadomość dyrekcji szkół  modelowych w zakresie 
konieczności opracowywania strategii transformacji cyfrowej placówek oraz wysoki poziom 
wsparcia dla nauczycieli w ich rozwoju i w odkrywaniu innowacyjnych podejść do nauczania. 

Najniższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych odnotowano dla pytania 
dotyczącego posiadania wystarczającej ilości czasu w godzinach pracy na eksplorację Internetu pod 
kątem  jak najlepiej wykorzystać technologie cyfrowe w nauczaniu (27,06%). Dyrektorzy szkół również 
rzadko zauważali taką możliwość (36,84%).  

Oznacza to, że nauczyciele chcąc rozwijać swoje umiejętności muszą to robić we własnym 
zakresie i poza czasem pracy.  

Niski wskaźnik pokrywa się z deklaracjami nauczycieli szkół kontrolnych, w których wyniósł on jedynie 
23,65%. 

Współczynnik wariancji dla nauczycieli szkół modelowych w odpowiedziach dotyczących działań 
organizacyjnych wspierających transformację cyfrową szkoły wyniósł 0,307. Znacznie wyższym 
współczynnikiem wariancji wykazują się: Szkoła Podstawowa w Zegartowicach (0,396), IV Liceum 
Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu (0,390) oraz Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy (0,390). Nauczyciele w tych szkołach mają zróżnicowane opinie na temat 
działań organizacyjnych wspierających transformację cyfrową w szkole. 
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Wykres 10. Odsetek pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych, szkół kontrolnych, szkół niemieckich, 
francuskich oraz polskich badania SELFIE w module badawczym „działania organizacyjne wspierające transformację 
cyfrową”. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, 
R. (2021). Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795). Joint Research Centre (Seville site) 
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Wykres 11. Średnia odpowiedź nauczycieli szkół modelowych, szkół niemieckich, francuskich oraz polskich badania SELFIE w 
module badawczym ”działania organizacyjne wspierające transformację cyfrową” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Proença, M. J., Zimsek, M., Urnaut, A. G., Miklavcic, A. L. S., & Hippe, 
R. (2021). Country report for SELFIE WBL piloting: Poland (No. JRC125795). Joint Research Centre (Seville site) 

 

W mniej niż połowie szkół modelowych 42.11%) istnieje dedykowany kanał komunikacji 
między nauczycielami do wymiany doświadczeń, 21% szkół rozpoczęło już prace nad 
utworzeniem takiego kanału na początku bieżącego roku szkolnego, a 10,53% 

rozpoczęło pracę w ubiegłym roku szkolnym.  W prawie 11% szkół dopiero powołano grupę roboczą, 
a 5,26% nie planuje takiego rozwiązania na ten moment.   

Dyrektorzy szkół modelowych deklarują podejmowania więcej działań mających na celu ulepszenie 
kanału kominkacji między nauczycielami, podczas gdy tylko 44,44% szkół kontrolnych planuje 
podobne działania.  

Można również zauważyć znaczą różnicę w deklaracjach funkcjonowania takiego rozwiązania. 55,56% 
szkół kontrolnych posiada już taki kanał, w porównaniu do 42,11% szkół modelowych (Wykres 12).  
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Wykres 12. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz szkół kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące stworzenia dedykowanego kanału komunikacji między nauczycielami do wymiany doświadczeń 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W zdecydowanej większości szkół modelowych (88,89%) rozwiązanie polegające na przeniesieniu 
spotkań takich jak okresowe ewaluacje pracy nauczycieli i  rady pedagogiczne do formy zdalnej, przy 
wykorzystaniu narzędzi do wideokonferencji online już funkcjonuje.  

76,47% szkół modelowych poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz promocyjnych, takich jak dni 
otwarte, o wydarzenia internetowe (Wykres 13, Wykres 14). Zmiany te mogą mieć na celu 
przeniesienie większego obszaru życia szkoły w przestrzeń cyfrową, umożliwiając do niego dostęp 
większej liczbie uczniów, m.in. podczas edukacji zdalnej.  Szkoły modelowe częściej proponują 
rozwiązania dotyczące przeniesienia części wydarzeń, w porównaniu do szkół kontrolnych. 
Przeniesienie rad pedagogicznych, okresowych ewaluacji pracy nauczycieli jest zdecydowanie rzadziej 
rozpatrywane wśród dyrektorów szkół kontrolnych, pośród których co piąty nie rozważał organizacji 
tych spotkań w formie zdalnej. Zdecydowanie rzadziej rozpatrywana jest również możliwość 
organizacji kół naukowych, zajęć pozalekcyjnych oraz wydarzeń związanych z promocją szkoły w 
formie online.  

W zdecydowanej większości szkół modelowych (94,44%) istnieją lub są rozwijane 
rozwiązania dotyczące utworzenia dedykowanego kanału do wymiany informacji między 
uczniami a nauczycielami. Umożliwi to szybszy kontakt z wykorzystaniem narzędzi 

cyfrowych oraz rozgraniczenie kanałów prywatnych od służbowych (Wykres 16). 
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Wykres 13. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz szkół kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące przeniesienia części spotkań do formy zdalnej (np. okresowe ewaluacje pracy nauczycieli, rady 
pedagogiczne) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 14. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące stanu promocji wydarzeń online, rozwijających umiejętności uczniów (np. webinary, koła naukowe) 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 15. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące organizacji spotkań z rodzicami w formie zdalnej (e-wywiadówki, drzwi otwarte online) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 16. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerowny) na 
pytanie dotyczące tworzenia dedykowanego kanału mailowego do wymiany informacji między uczniami a nauczycielami 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szkoły modelowe zauważają problem higieny cyfrowej, wdrażając rozwiązania mające na celu 
utworzenie strefy odpoczynku dla uczniów i nauczycieli (89,89%). Sugeruje to wysoki poziom 
świadomości tego problemu ze strony dyrekcji. To znacząca różnica w porównaniu do szkół 
kontrolnych, gdzie w 87,50% których nie planuje się takiego rozwiązania (Wykres 17). 

 

 

Wykres 17. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące utworzenia strefy odpoczynku w szkole, wspierającą cyfrową higienę wśród uczniów i nauczycieli 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mimo stosunkowo wysokiego wskaźnika pozytywnych odpowiedzi na temat działań 
organizacyjnych wspierających transformację cyfrową, w tym działań na rzecz poszerzania 
umiejętności metodyczno-cyfrowych nauczycieli, dyrektorzy szkół modelowych w najbliższym czasie 
nie rozważają   możliwości wprowadzenia urlopów szkoleniowych (99,44%), mających umożliwić 
nauczycielom udział w szkoleniach w trakcie odbywania pracy.  

Jak wskazuje niski wskaźnik pozytywnych odpowiedzi (27,06%) na temat posiadania czasu w godzinach 
pracy na zapoznawanie się z możliwościami wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu - 
główną barierą dla aktywnego udziału w szkoleniach jest brak czasu. Umożliwienie uczestnictwa w 
szkoleniach w czasie pracy mogłoby wpłynąć pozytywnie na poziom kompetencji metodyczno-
cyfrowych nauczycieli.  

Inne rozwiązania, które mogłyby zwiększyć elastyczność pracy nauczyciela, również nie są 
implementowane. 94,44% szkół modelowych nie rozważa rezygnacji z dzwonków szkolnych na rzecz 
elastycznego harmonogramu nauczyciela (Wykres 18). W szkołach kontrolnych rozwiązania te 
spotykane są częściej – 11,11% zrezygnowało z dzwonków szkolnych, a 12,50% zapewnia 
dedykowane urlopy nauczycielom na poszerzanie kompetencji. 
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Wykres 18. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące rezygnacji z „dzwonków szkolnych” na rzecz elastycznego harmonogramu nauczyciela 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 19. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące tworzenie zapewnienia dedykowanych urlopów, poświęconych na poszerzanie kompetencji 
metodycznych w środowisku cyfrowym i z zakresu obsługi programów, aplikacji i urządzeń wspierających dydaktykę 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szkoły modelowe odznaczają się wysokim poparciem dla transformacji cyfrowej. Ich dyrektorzy 
oczekują zmian w zakresie transformacji cyfrowej, a 90% deklaruje się je poprzeć (Wykres 20). 

Wskaźnik ten jest również wysoki wśród nauczycieli tych szkół - jedynie 4,43%  z nich nie wierzy w 
możliwość wprowadzenia zmian modernizacyjnych do ich szkół, a 1,57% jest przeciwnych takim 
zmianom. Sugeruje to wysoką otwartość na wprowadzenie transformacji cyfrowej, w porównaniu ze 
szkołami kontrolnymi, w których wsparcie ze strony nauczycieli jest zdecydowanie niższe. Co więcej, 
ponad dwa razy więcej nauczycieli szkół kontrolnych uważa za niemożliwe przeprowadzenie zmian w 
ich szkołach (Wykres 22.1, Wykres 22.2). 

Modernizacyjna transformacja szkoły jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu zarówno władz szkoły, 
jak i pracowników. Dyrektorzy wszystkich szkół modelowych wyrażają przekonanie o możliwości 
zrealizowania działań modernizacyjnej transformacji szkoły w przeciągu najbliższych 3 lat, jednak 45% 
z nich zaznacza, że będzie to możliwe do osiągnięcia po warunkiem dużej mobilizacji (Wykres 21). 
Nieco mniej optymistycznie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w ciągu 3 lat podchodzą 
nauczyciele szkół modelowych – 81,55% z nich jest przekonana o możliwości przeprowadzenia takich 
zmian, ale 51,08% podkreśla, że będzie to możliwe pod warunkiem dużej mobilizacji. Natomiast 
zdaniem 18% nauczycieli transformacja wymaga więcej czasu, a 1,15% zaznacza, że w szkole, w której 
pracują taka transformacja zupełnie nie będzie możliwa (Wykres 23.1, Wykres 23.2).  

 

 
Wykres 20. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące postawy wobec modernizacyjnej transformacji szkoły  

Źródło: Opracowanie własne 

ZMIANY W NAUCZANIU 
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Wykres 21. Rozkład procentowy odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych (niebieski) oraz kontrolnych (czerwony) na 
pytanie dotyczące postawy wobec możliwości zrealizowania działań modernizacyjnej transformacji szkoły w przeciągu 
najbliższych 3 lat 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Wykres 22.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące postawy wobec 
modernizacyjnej transformacji szkoły 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 22.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące postawy wobec 
modernizacyjnej transformacji szkoły 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 23.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące postawy wobec 
możliwości zrealizowania działań modernizacyjnej transformacji szkoły w przeciągu najbliższych 3 lat 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 23.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące postawy wobec możliwości 
zrealizowania działań modernizacyjnej transformacji szkoły w przeciągu najbliższych 3 lat 

Źródło: Opracowanie własne  
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Mimo deklarowanego przez nauczycieli wysokiego zainteresowania zastosowaniem narzędzi 
cyfrowych podczas zajęć szkolnych wyniki badania wskazują na rzadkie wykorzystanie 
zaawansowanych narzędzi i urządzeń w praktyce dydaktycznej.  

Narzędziem wykorzystywanym częściej niż raz na dwa tygodnie przez większość nauczycieli jest 
dziennik elektroniczny (97,53%), używany przede wszystkim do komunikacji z uczniem (90,02%) oraz 
informowania o wynikach i ocenach (65,21%). 

Drugim najczęściej wybieranym narzędziem jest YouTube - 76,91% nauczycieli szkół modelowych 
korzysta z niego częściej niż raz na dwa tygodnie, głównie w celu urozmaicenia zajęć (78,75%), 
prezentacji materiału na zajęciach (62,30%) lub przesyłania ciekawych, dodatkowych treści (53,35%). 
Nauczyciele rzadko wybierają platformy i komunikatory społecznościowe oraz narzędzia do organizacji 
zajęć, takie jak np. Doodle.  

Szczególnie niskie jest zainteresowanie wykorzystaniem narzędzi EdTechowych, które 
mogłyby znacznie usprawnić pracę nauczycieli oraz aktywizować udział ucznia podczas 
zajęć.  

Niewielu nauczycieli widzi w zastosowaniu narzędzi możliwość redukcji obowiązków, np. poprzez 
przeprowadzanie kartkówek i sprawdzianów, które mogłyby być automatycznie oceniane. Może to 
świadczyć albo o niskiej wiedzy na temat narzędzi, albo wskazywać na niechęć do zastosowania wielu 
narzędzi podczas zajęć. Może to być również związane z koniecznością dużego zaangażowania, co w 
krótkim okresie oznacza wzrost obowiązków nauczycieli, zamiast ich redukcji. Doświadczenie edukacji 
zdalnej wskazuje, że praca w tym trybie stanowi znaczące obciążenie nauczycieli dodatkowymi 
obowiązkami. Zauważamy, że w szkołach modelowych nauczyciele częściej korzystają z narzędzi 
cyfrowych niż w szkołach kontrolnych. Największą różnicę widać w wykorzystaniu narzędzi EdTech 
oraz platformy YouTube (Wykres 24.1, Wykres 24.2). 

 

  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I PLATFORMY 
WSPIERAJĄCE DYDAKTYKĘ 
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Wykres 24.1 Procent nauczycieli szkół modelowych korzystających z wymienionych kategorii narzędzi w celach 
dydaktycznych częściej niż raz na dwa tygodnie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 24.2 Procent nauczycieli szkół kontrolnych korzystających z wymienionych kategorii narzędzi w celach dydaktycznych 
częściej niż raz na dwa tygodnie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Platformy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, wykorzystywane są 
przez nauczycieli szkół modelowych najczęściej do komunikacji z uczniem (74,59%). 
Natomiast w szkołach kontrolnych jedynie 41,25% nauczycieli wykorzystuje te 

platformy w celach komunikacyjnych.  

Platformy społecznościowe rzadko wykorzystywane są do przesyłania informacji o wynikach testów, 
prowadzenia konsultacji, a informacje przesyłane przez platformy społecznościowe dotyczą głównie 
udostępniania dodatkowych materiałów. Nauczyciele mogą nie być świadomi korzyści, które 
przynoszą platformy społecznościowe w nauczaniu zdalnym, co może świadczyć o wykorzystywaniu 
ich głównie do przesyłania informacji. W szkołach modelowych nauczyciele zauważają więcej 
możliwości związanych z wykorzystaniem platform społecznościowych niż nauczyciele szkół 
kontrolnych, którzy głównie używają ich jako formy urozmaicenia zajęć i komunikacji z uczniem.  
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Wykres 25.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z platform 
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 25.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z platform 
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) dla celów dydaktycznych  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele deklarują najczęstsze wykorzystanie platform komunikacyjnych (MS Teams, 
Zoom, Google Meets) do komunikacji z uczniem oraz udostępniania materiału z lekcji. To 
standardowe wykorzystanie tych platform w edukacji zdalnej. 

 Jedynie 19,37% nauczycieli szkół modelowych korzysta z tych narzędzi jako narzędzi do organizacji 
pracy uczniów w grupach pomimo udostępniania takich możliwości przez te platformy. Wykorzystanie 
tych platform do pracy grupowej może w dużej mierze zaoszczędzić czas oraz usprawnić komunikację 
między ucznami. Niskie zainteresowanie tymi narzędziami może sugerować brak wiedzy w jaki sposób 
implementować metody angażujące uczniów podczas nauczania zdalnego oraz być wyrazem 
preferencji dotyczącym realizacji prac grupowych w sposób tradycyjny – na żywo.  

W szkołach modelowych nauczyciele częściej przechodzą na sposób zdalny prowadzenia zajęć 
dodatkowych i konsultacji, na co wskazuje różnica 6 punktów procentowych . w odpowiedziach 
między nauczycielami szkół modelowych a szkół kontrolnych.  
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Wykres 26.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z platform 
komunikacyjnych (MS Teams, Zoom, Google Meets) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 26.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z platform 
komunikacyjnych (MS Teams, Zoom, Google Meets) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ponad 75% nauczycieli szkół modelowych korzysta z YouTube w celu urozmaicenia zajęć, które może 
łączyć się również z prezentowaniem materiału. Nauczyciele mogą w ten sposób również przedstawiać 
uczniom dodatkowe materiały, które uczniowie mogliby obejrzeć w ramach chęci poszerzenia wiedzy 
z danego przedmiotu. Wykorzystanie tej platformy w pracach domowych jest jednak zjawiskiem 
rzadkim - jedynie 12,30% nauczycieli szkół modelowych deklaruje takie praktyki. Pomimo niskiej 
wartości jest to większy odsetek nauczycieli niż wśród szkół kontrolnych (9,65%). Zaletą YouTube jest 
ogólnodostępność oraz możliwość wymiany materiałów między użytkownikami. Nauczyciele mogliby 
efektywniej wykorzystywać czas w klasie proponując treści do opracowania samodzielnie, do 
obejrzenia w domu, np. w ramach pracy domowej (Wykres 27.1, Wykres 27.2). 
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Wykres 27.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z 
platformy YouTube dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 27.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z platformy 
YouTube dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dzienniki elektroniczne są wykorzystywane przez nauczycieli w przede wszystkim w celach 
komunikacyjnych oraz informacyjnych. Dominujące formy wykorzystania dziennika elektronicznego 
nauczycieli szkół modelowych i szkół kontrolnych są podobne (Wykres 28.1, Wykres 28.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

43 
 

 

Wykres 28.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z 
dzienników elektronicznych dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 28.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z 
dzienników elektronicznych dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Nauczyciele bardzo nisko oceniali swoje umiejętności korzystania z dysków w chmurze.  

Zapytana o cel ich wykorzystania ich większość wskazała: udostępnianie materiału z lekcji,  
przekazywanie ciekawych materiałów oraz urozmaicanie zajęć. Niewielu nauczycieli korzysta z dysków 
w celu informowania o wynikach testów, prowadzenia ankiet czy kartkówek i sprawdzianów Część 
tych funkcji spełnia dziennik elektroniczny (m.in. Informowanie o wynikach testów) jednakże, 
zastosowanie aplikacji w chmurze mogłoby ułatwić uczniom dostęp do materiałów z zajęć, jak i 
stanowić miejsce do wymiany przygotowanych przez siebie projektów, danych, czy informacji. 
Jednocześnie, nauczyciele mogliby wykorzystywać te platformy do zbierania informacji ankietowych 
dotyczących jakości przeprowadzonych zajęć.  

Niski odsetek odpowiedzi może sugerować wąski zakres wiedzy nauczycieli odnośnie funkcjonalności 
dysków w chmurze. Nauczyciele w szkołach modelowych w mniejszym stopniu wykorzystują dyski w 
chmurze do przechowywania treści - w tym prezentowania treści i zadań domowych na zajęciach - niż 
nauczyciele w szkołach kontrolnych. 

 

 
Wykres 29.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z dysków 
w chmurze dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 29.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z dysków 
w chmurze dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Co drugi nauczyciel szkół modelowych wykorzystuje narzędzia MS Office do urozmaicenia zajęć. 
Wykorzystanie tych narzędzi do informowania o wynikach testów, zadawania prac domowych, 
realizacji projektów długoterminowych czy prac grupowych jest stosunkowo rzadkie.  

Warto zauważyć rzadkie wykorzystanie narzędzi Office w pracach domowych, projektach grupowych 
i projektach długoterminowych. Sugerować to może, że szkoły nie są miejscem nabywania przez 
uczniów umiejętności wykorzystania narzędzi takich jak Word, PowerPoint i Excel do analizy i 
prezentacja danych. 

Struktura wykorzystania pakietu Office jest podobna zarówno w szkołach kontrolnych jak i 
modelowych. 

 

 
Wykres 30.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z narzędzi 
MS Office (PowerPoint, Excel) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 30.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z narzędzi 
MS Office (PowerPoint, Excel) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

49 
 

Narzędzia EdTech są wykorzystywane przez nauczycieli szkół modelowych i kontrolnych 
głównie do urozmaicenia zajęć. Co ciekawe w szkołach kontrolnych aż 20,55% 
nauczycieli wykorzystuje je w pracy grupowej uczniów, podczas gdy w szkołach 

modelowych czyni to to niecałe 10% nauczycieli.  

Pomimo szerokiego zakresu możliwości, jaki te narzędzia oferują, w tym możliwość prac grupowych i 
tworzenia projektów, nie są one zbyt często wykorzystywane przez nauczycieli w tych celach.  

 

 
Wykres 31.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu korzystania z narzędzi 
EdTech (Jamboard, Kahoot, Quizz, Quizlet) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 31.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu korzystania z narzędzi 
EdTech (Jamboard, Kahoot, Quizz, Quizlet) dla celów dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele szkół modelowych zaznaczają, że najczęściej przygotowują materiały na 
platformach edukacyjnych samodzielnie (68,37%), a 49,40% nauczycieli korzysta z 
materiałów przygotowanych przez innych nauczycieli.Często wskazywano także, że 

materiały są przygotowywane przez uczniów (33,58%), co może sugerować wykorzystanie narzędzi 
do powtórek i aktywizacji uczniów.  

W szkołach kontrolnych nauczyciele bardzo często wykorzystują materiały przygotowane przez innych 
użytkowników platform (77,78%), podczas gdy w szkołach modelowych jest to jedynie 58,28% 
nauczycieli (Wykres 32.1, Wykres 32.2).  

Nauczyciele szkół modelowych zdobywają niezbędną do wykorzystywania narzędzi wiedzę głównie 
samodzielnie (79,22%), 67,62% wymienia się wiedzą z innymi nauczycielami ze szkoły, w której 
pracuje, co trzeci nauczyciel dzieli się doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół, a 45,03% 
wykorzystuje wiedzę ze szkoleń (Wykres 33.1, Wykres 33.2).  
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Wykres 32.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące pochodzenia 
przygotowanych materiałów na wymienionych platformach do zajęć dydaktycznych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 32.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące pochodzenia 
przygotowanych materiałów na wymienionych platformach do zajęć dydaktycznych 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 33.1 Rozkład odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące czerpania wiedzy na temat 
funkcjonalności wybranych programów oraz aplikacji edukacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 33.2 Rozkład odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące czerpania wiedzy na temat 
funkcjonalności wybranych programów oraz aplikacji edukacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczniowie wskazali, że wykorzystanie mediów społecznościowych podczas zajęć jest rzadkie. Wśród 
uczniów szkół modelowych ponad połowa z nich (56.06%) wskazała, że nie wykorzystuje mediów 
społecznościowych podczas zajęć. Podobny rozkład widoczny jest w szkołach kontrolnych.  

Wśród pozostałej części uczniów liczba narzędzi wykorzystywanych przynajmniej raz w miesiącu jest 
różnorodna - na wykresie 34 przedstawiono jaka część uczniów wykorzystywała odpowiednio jedno, 
dwa, trzy, lub cztery media społecznościowe podczas zajęć przynajmniej raz w miesiącu.  

W ramach otwartych pytań dotyczących wykorzystania aplikacji podczas zajęć część uczniów 
stwierdzała, że “nie wykorzystują żadnych narzędzi, ponieważ słuchają nauczyciela”. Odpowiedzi tego 
rodzaju mogą sugerować, że uczniowie interpretowali to pytanie jako udzielenie informacji na 
temat swojego zachowania podczas zajęć, niekoniecznie związanego z przebiegiem lekcji. 
Przypuszczenie to mogą potwierdzać inne odpowiedzi wskazujące na “korzystanie z Twittera we 
własnym zakresie lub słuchania muzyki”. W konsekwencji, ze względu na problem z interpretacją 
pytania, otrzymane informacje na temat wykorzystania mediów społecznościowych mogą być 
przeszacowane.   
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Wykres 34. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół modelowych na pytanie dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych 
(Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 35. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół kontrolnych na pytanie dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych 
(Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter) 

Źródło: Opracowanie własne 
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W przypadku narzędzi służących do komunikacji między uczniem a nauczycielem (narzędzia do 
wideokonferencji: Zoom, MS Teams, Google Meets, oraz komunikatory: Messenger, WhatsApp oraz 
Dziennik elektroniczny) ponad 80% uczniów w szkołach modelowych wskazało, że nigdy nie 
wykorzystywało podczas zajęć stacjonarnych żadnego z tych programów lub aplikacji.  

Może oznaczać to utrudniony kontakt między uczniem a nauczycielem podczas przebywania na 
kwarantannie lub izolacji z powodów zdrowotnych. Jednocześnie, relatywnie rzadko wskazywane są 
narzędzia do wideokonferencji, co znacząco odbiega od danych zebranych w szkołach kontrolnych, 
gdzie ponad połowa uczniów wskazała, że korzysta z narzędzi komunikacyjnych podczas zajęć 
lekcyjnych.  

 

 
Wykres 36. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół modelowych na pytanie dotyczące wykorzystania narzędzi komunikacyjnych 
(Messenger, WhatApp, ZOOM, MS Teams, Google Meets, Dziennik Elektroniczny) 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 37. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół kontrolnych na pytanie dotyczące wykorzystania narzędzi komunikacyjnych 
(Messenger, WhatApp, ZOOM, MS Teams, Google Meets, Dziennik Elektroniczny) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uczniowie szkół modelowych zapytani o wykorzystanie narzędzi do quizów i ankiet, 
takich jak Kahoot, Quizz, Quizlet oraz Mentimeter, często oferujących przygotowane 
zestawy pytań lub pozwalające nauczycielom dzielić się przygotowanymi materiałami, 

najczęściej wskazywali, że nie korzystają z tego typu narzędzi (57,58%).  

Ponad jedna piąta uczniów korzysta regularnie z jednego z tych narzędzi, natomiast około 1.5% 
korzysta ze wszystkich wymienionych narzędzi. W szkołach kontrolnych zdecydowanie więcej uczniów 
wskazało, że nie wykorzystuje żadnych narzędzi do interaktywnych quizów podczas zajęć.  
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Wykres 38. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół modelowych na pytanie dotyczące wykorzystania narzędzi do quizów (Kahoot, 
Quizz, Quizlet, Mentimeter) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 
Wykres 39. Rozkład odpowiedzi uczniów szkół modelowych na pytanie dotyczące wykorzystania narzędzi do quizów (Kahoot, 
Quizz, Quizlet, Mentimeter) 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podsumowując: w szkołach modelowych rzadko wykorzystywane są narzędzia 
komunikacyjne, media społecznościowe oraz narzędzia do przeprowadzania quizów. 

 Dodatkowo wyniki badania wskazują na jeszcze niższe zainteresowanie narzędziami do organizacji 
zajęć, takimi jak Doodle oraz Jamboard, czy narzędziami do nauki lub aktywizującji ucznia, takich jak 
ScootieGo oraz ClassDojo.  

Należy także zwrócić uwagę na różnice w deklaracjach uczniów i nauczycieli odnoszących się do 
wykorzystywania narzędzi podczas zajęć. Może to wytłumaczyć błędną interpretacją pytania przez 
uczniów, którzy w odpowiedziach otwartych wskazywali, że nie wykorzystują żadnego z narzędzi, 
ponieważ korzystanie z telefonów podczas zajęć lekcyjnych jest surowo zabronione, co należy mieć na 
uwadze interpretując wyniki. 

Jednocześnie uczniowie ze szkół modelowych, takich jak Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Szkoła im. Ojca Świętego Jana Pawła II, 
wskazali na politykę szkoły oraz nauczycieli, którzy uniemożliwiają im korzystanie z 

tych aplikacji oraz programów podczas zajęć.  

O stanie organizacji szkoły świadczy również wykorzystanie oraz dostępność sprzętu wspierającego 
edukację. W szkołach modelowych częściej niż raz w miesiącu większość nauczycieli korzysta z narzędzi 
do wideokonferencji (60,96%) oraz tablic interaktywnych (58,25%). Prawie połowa ankietowanych 
nauczycieli (47,80%) wykorzystuje podczas lekcji smartfony, a ponad jedna trzecia wykorzystuje 
bezpłatne platformy edukacyjne (36,6%).  

Narzędzia do wideokonferencji stanowią głównie wsparcie w prowadzeniu zajęć (59,84%), ale są także 
wykorzystywane do udostępniania materiałów dla uczniów (48,19%), urozmaicenia zajęć (47,59%) i 
aktywizacji uczniów (47,19%).  

Najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli szkół modelowych są urządzenia łatwo dostępne, 
używane przede wszystkim w celu urozmaicenia zajęć. Na korzystanie podczas zajęć ze sprzętu 
bardziej zaawansowane, takiego jak okulary VR, drukarka 3D czy roboty wskazało 15 szkół. Pozostałe 
szkoły nie dysponowały wtrakcie badania takimi urządzeniami. 

Darmowe platformy edukacyjne są wykorzystywane częściej niż raz w miesiącu przez 36,6% 
nauczycieli, w porównaniu do płatnych platform edukacyjnych (5,20%), co może sugerować brak 
dostępu do platform płatnych wśród nauczycieli.  

W szkołach modelowych nauczyciele częściej korzystają z niestandardowych dydaktycznych narzędzi 
cyfrowych, takich jak smartfony, roboty, okulary VR czy laboratorium STEAM. W szkołach kontrolnych 
zauważamy jednak częstsze wykorzystanie bezpłatnych platform edukacyjnych oraz laboratoriów 
przedmiotowych, które w przypadku niewystarczających inwestycji w infrastrukturę cyfrową mogą być 
dobrą opcją zastępczą do angażowania uczniów. Tego typu platformy są rzadziej wykorzystywane w 
szkołach modelowych. 

Niskie wykorzystanie drukarek 3D oraz robotów kontrastuje z deklaracjami dyrektorów o 
zakupionym sprzęcie, co oznacza, że szkoła dysponując narzędziami i urządzeniami cyfrowymi 
wykorzystuje je w dydaktyce z nich w ograniczonym zakresie.   

 



 
   
 

60 
 

 
Wykres 40.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące korzystania raz w miesiącu 
lub częściej z wymienionego sprzętu wspierającego edukację 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 40.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące korzystania raz w miesiącu 
lub częściej z wymienionego sprzętu wspierającego edukację 

Źródło: Opracowanie własne 
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Nauczyciele szkół modelowych wykorzystują sprzęt wspierający edukację głównie do urozmaicenia 
zajęć. Wizualizer jest wykorzystany jedynie w 23,48% sytuacji do prezentacji projektów uczniów. 
Jedynie 7,38% nauczycieli wykorzystuje wizualizery do dostosowania zajęć do specjalnych potrzeb 
uczniów. Wizualizery mogą być wykorzystane do prezentacji materiału w powiększeniu, co może 
wspomóc przyswajanie materiału uczniom, dla których dostrzeżenie materiału może być ograniczone 
przez np. wadę wzroku, co może być powodem częstszego wykorzystywania wizualizerów w szkołach 
kontrolnych do ułatwienia dostępu do zajęć uczniom (25%) niż w szkołach modelowych (14,78%). 

 

 
Wykres 41.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
Wizualizera w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 41.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
Wizualizera w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Drukarki 3D są stosowane głównie jako urozmaicenie zajęć, wspieranie współpracy między uczniami 
(1,74%) czy redukcja obowiązków (0,87%) wskazywane były bardzo rzadko. Możliwe, że specyfika zajęć 
nie pozwala na wykorzystanie drukarki 3D do redukcji obowiązków nauczyciela, co może być związane 
z koniecznością przygotowania samodzielnie materiałów do zajęć (np. wydrukowania modeli 
cząsteczek na zajęcia z chemii oraz biologii). W szkołach kontrolnych zauważamy większe 
zaangażowanie uczniów w wykorzystanie drukarek 3D, co przejawia się poprzez częstsze 
wykorzystanie ich do prezentacji projektów uczniów. Również rzadko zauważany był aspekt 
wspierania współpracy między uczniami szkół modelowych podczas korzystania z narzędzi, co może 
świadczyć o wykorzystywaniu drukarki 3D głównie przez nauczyciela i oznaczać, że aktywizacja ucznia 
(15,65%) odbywa się w rzeczywistości w sposób bierny, natomiast w szkołach kontrolnych bardziej 
czynny (22,22%).  
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Wykres 42.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
Drukarki 3D w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 42.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
Drukarki 3D w szkole  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele w szkołach modelowych wykorzystują tablice interaktywne głównie do urozmaicenia 
zajęć (83,53%). W szkołach o wysokim stopniu infrastruktury korzystanie z tablicy interaktywnej 
byłoby naturalnym sposobem prowadzenia zajęć. Świadczyć to może, że tablice interaktywne są 
instalowane jedynie w wybranych salach, a dostęp do nich jest ograniczony. Warto zauważyć, że 
nauczyciele w małym stopniu deklarują, że tablice interaktywne redukują ich obowiązki (5,16%), 
jednak korzystanie z takich tablic umożliwia szybsze pisanie, brak konieczności ścierania tablicy oraz 
łatwiejszą prezentację materiału na lekcji. Co więcej, nauczyciele mogą zapisywać informację zapisane 
na tablicy i udostępniać je uczniom. W części dotyczącej doświadczeń edukacji zdalnej, uczniowie 
często skarżyli się na szybkie tempo nauczycieli w prowadzeniu zajęć, przez co utrudnione było 
zanotowanie informacji przekazanych przez nauczyciela. Udostępnianie materiałów zapisanych na 
tablicy interaktywnej, pozwoliłoby uczniom na skupienie uwagi na tłumaczeniu nauczyciela, zamiast 
poświęceniu uwagi na konieczność przepisania materiału z tablicy. Stopień zaawansowania nauczycieli 
w korzystaniu z narzędzi wspierających dydaktykę może nie być wystarczający, by faktycznie ich 
wykorzystanie redukowało czas lub zakres obowiązków.  
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Wykres 43.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania tablicy 
interaktywnej w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 43.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania tablicy 
interaktywnej w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele szkół modelowych korzystają z laboratoriów przedmiotowych głównie w celu 
urozmaicenia zajęć. Laboratoria przedmiotowe mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zajęć 
do potrzeb uczniów, którzy chcą zgłębić bardziej wiedzę na temat danego przedmiotu, jednak w tym 
celu tylko 9,45% nauczycieli szkół modelowych wykorzystuje te laboratoria. To prawie dwa razy mniej 
niż nauczyciele szkół kontrolnych (17,65%). Jedynie 18,90% nauczycieli szkół modelowych angażuje 
uczniów w tworzenie projektów mających na celu faktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na 
zajęciach, jednak jest to większy odsetek niż wśród nauczycieli szkół kontrolnych (5,88%). Sugeruje to 
potrzebę szkoleń z zakresu metod aktywizacji uczniów oraz oceny zwrotnej, która będzie służyć 
również nauczycielom w dostosowywaniu zajęć do specjalnych potrzeb uczniów. W szkołach 
kontrolnych zauważamy natomiast duży nacisk na wykorzystanie laboratoriów jako środka budowania 
pozytywnych doświadczeń w nauce (52,94%) oraz wsparcie w prowadzeniu zajęć (76,47%), podczas 
gdy w szkołach modelowych nie zauważane jest budowanie pozytywnych doświadczeń w tym 
procesie.  
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Wykres 44.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
laboratorium przedmiotowego w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 44.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
laboratorium przedmiotowego w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 45.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
laboratorium STEAM (np. Firmy SKIWARE) w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 46. Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
okularów VR w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Okulary VR są wykorzystywane głównie jako narzędzie urozmaicające zajęcia (71%). Żaden z 
nauczycieli nie uważa, że wykorzystanie okularów VR może pomóc dostosować zajęcia do specjalnych 
potrzeb uczniów lub zredukować obowiązki. Wśród szkół kontrolnych żaden z nauczycieli nie 
zadeklarował wykorzystania okularów VR. 

Nauczyciele szkół modelowych bardzo rzadko (27,71%) wykorzystują smartfony jako sposób 
ułatwienia dostępu do zajęć uczniom. Udostępnianie informacji uczniom, z których mogą korzystać na 
smartfonach zwiększa dostępność informacji z zajęć, co nie tak często jest zauważane przez 
nauczycieli. Uczniowie mogą w ten sposób uczestniczyć w quizach organizowanych podczas zajęć. W 
części dotyczącej wolnych odpowiedzi, część uczniów szkół modelowych informowała, że nauczyciele 
nie pozwalają uczniom korzystać ze smartfonów podczas zajęć, przez co część uczniów decyduje się 
nie zabierać ich do szkół. W szkołach kontrolnych częściej są zauważane i wykorzystywane możliwości 
smartfonów w dostosowaniu zajęć do specjalnych potrzeb uczniów (19,23%). Również nauczyciele 
tych szkół widzą potencjał w działaniach aktywujących ucznia (75%) bardziej niż nauczyciele szkół 
modelowych (63,64%) 

 

 
Wykres 47.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
smartfonów w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 47.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
smartfonów w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele szkół modelowych wykorzystują roboty do urozmaicenia zajęć, aktywizacji ucznia i 
budowania pozytywnych doświadczeń. Dane sugerują jednak, że jedynie co czwarty nauczyciel ma na 
celu budowanie pozytywnych doświadczeń, np. związanych z programowaniem. Około 1.5% 
nauczycieli korzysta z nich w celu dostosowania zajęć do potrzeb uczniów, a aż co drugi ma na celu 
jedynie urozmaicenie zajęć. Możliwym jest, że roboty wykorzystywane są nieefektywnie. Nauczyciele 
szkół modelowych mogliby wykorzystywać roboty dostosowując zajęcia do specjalnych potrzeb 
uczniów, którzy m.in. chcą nauczyć się programowania. Praktyki częstszego wykorzystania robotów w 
celu dostosowania zajęć do potrzeb uczniów można zauważyć za to wśród nauczycieli szkół 
kontrolnych (16,67%). 
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Wykres 48.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
robotów w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 48.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
robotów w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele korzystający z płatnych oraz bezpłatnych platform edukacyjnych nie 
uważają, że redukują one ich obowiązki. Tymczasem, platformy edukacyjne często 
dostarczają gotowe schematy lekcji, zadania i rozwiązania, które nauczyciel może 
wykorzystać na lekcji. Szkolenia w tym zakresie mogą poprawić efektywne 

wykorzystanie technologii cyfrowych w szkole.  
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Wykres 49.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
bezpłatnych platform edukacyjnych (np. wolnelektury, Khan Academy) w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 49.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
bezpłatnych platform edukacyjnych (np. wolnelektury, Khan Academy) w szkole  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 
Wykres 50.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
płatnych platform edukacyjnych (np. Dzwonek, Squla) w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 50.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
płatnych platform edukacyjnych (np. Dzwonek, Squla) w szkole  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele szkół modelowych oraz kontrolnych w większości korzystają z narzędzi do 
wideokonferencji w celu wsparcia prowadzenia zajęć, co jest standardową procedurą podczas zajęć 
zdalnych. Jedynie 13,05% odpowiedzi w szkołach modelowych wskazywało na dostosowanie zajęć do 
specjalnych potrzeb uczniów. Nauczyciele w szkołach modelowych częściej zauważają, że platformy te 
mogą redukować ich obowiązki niż nauczyciele szkół kontrolnych. 
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Wykres 51.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące celu wykorzystania 
narzędzi do wideokonferencji (kamera, mikrofon, oprogramowanie komunikatora) w szkole 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 51.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące celu wykorzystania narzędzi 
do wideokonferencji (kamera, mikrofon, oprogramowanie komunikatora) w szkole  

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 52. Rozkład procentowy twierdzących odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące uczestnictwa 
w wymienionych szkoleniach przed czerwcem 2021 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nauczyciele we wszystkich szkołach modelowych są raczej pozytywnie nastawieni do szkoleń. 
Większość z nich poświęciła w okresie od czerwca do grudnia 2021 co najmniej 4 godziny na szkolenia 
(83.32%). Nauczyciele w każdej ze szkół zauważają u siebie potrzebę szkoleń metodyk nauczania jak i 
obsługi oraz implementacji narzędzi cyfrowych w szkole. Niskie wykorzystanie narzędzi cyfrowych 
podczas zajęć lub zastosowanie ich jedynie do urozmaicenia lekcji, a nie jako nierozłączna część zajęć 
może być spowodowane z niską wiedzą dotyczącą narzędzi cyfrowych, co również odzwierciedlone 
jest w statystykach potrzeb szkoleń. Zarówno metody aktywizujące ucznia wykorzystywane przez 
nauczycieli są metodami standardowymi. Analiza danych wykazała, że jedynie niewielki odsetek 
nauczycieli stosuje metodę odwróconej klasy, metodę lekcji projektowej etc., co przejawia się w 
potrzebach szkoleń. Najniższy odsetek nauczycieli poczuwa potrzebę szkoleń z realizacji programowej 
(0% w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici) oraz ze sposobów oceniania 
i udzielania informacji zwrotnej. 
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Wykres 53. Rozkład procentowy twierdzących odpowiedzi (“Zdecydowanie Tak” oraz “Raczej Tak”) nauczycieli szkół 
modelowych na pytanie dotyczące potrzeby uczestnictwa w wymienionych szkoleniach 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 54. Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące czasu poświęconego na 
udział w szkoleniach w okresie od czerwca do grudnia 2021 

Źródło: Opracowanie własne 
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Uczniowie szkół modelowych zostali również zapytani o zastosowanie wybranych narzędzi podczas 
zajęć szkolnych. Przedstawione zostały im te same narzędzia, które przedstawiono nauczycielom. 
Zdaniem uczniów większość szkół modelowych nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami 
elektronicznymi wspierającymi nauczanie, niedostępność dotyczy przede wszystkim robotów, 
okularów VR oraz Laboratoriów STEAM. 

Uczniowie szkół modelowych najczęściej korzystają podczas zajęć ze smartfonów, tablic 
interaktywnych oraz narzędzi do wideokonferencji. Należy zaznaczyć, że smartfony mogą być 
wykorzystywane przez uczniów nie w celach dydaktycznych. 

 

 
Wykres 55. Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów szkół modelowych dotyczący wykorzystania wybranych urządzeń 
elektronicznych podczas zajęć 

Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze cyberbezpieczeństwa mierzono stopień zaawansowania wiedzy o bezpieczeństwie i 
wykorzystania schematów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Moduł ten również mierzy 
przekazywanie informacji uczniom na temat ich zachowania w sieci, niebezpieczeństw, które ono za 
sobą może nieść oraz krytycznej oceny zasobów cyfrowych. Niższe wskaźniki pozytywnych odpowiedzi 
pokazują, że w danej szkole występuje problem z nauką cyberbezpieczeństwa, co może świadczyć o 
potrzebie udziału w szkoleniach, które pozwolą zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.  

Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi we wszystkich szkołach modułowych wynosi 
85,23%. Jest to o 10pp. więcej niż wskaźnik wyliczony dla szkół kontrolnych. Sugeruje 
to lepsze praktyki i znajomość zasad cyberbezpieczeństwa w szkołach modelowych 
niż w szkołach kontrolnych. Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi dla nauczycieli 18 

szkół na poziomie 75-100%, oznacza, że w szkołach tych w wysokim stopniu przekazuje się 
informacje o aktualnych przepisach dotyczących praw autorskich, o bezpieczeństwie w Internecie, 
sposobie reakcji na niestosowne zachowania w sieci oraz o tym jak należy się zachować w sieci.  

Najwyższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi (100%) został odnotowany przy pytaniu dotyczącym 
nauki o odpowiednim zachowaniu w sieci oraz reakcji na zachowania innych. Świadczy to o wysokiej 
świadomości problemu cyberprzemocy ze strony dyrektorów szkół modelowych. Wskaźnik 
pozytywnych odpowiedzi nauczycieli czterech pozostałych szkół uplasował się na poziomie 25-75%, co 
oznacza, że szkoły te są zaznajomione z zasadami cyberbezpieczeństwa w stopniu średnim. Najniższy 
wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród nauczycieli szkół modelowych został odnotowany w 
Niepublicznej Szkole Podstawowej „Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie (57,14%). Wskaźnik ten nie 
pokrywa się ze wskaźnikiem dla odpowiedzi dyrekcji, który wynosi 75%. 

Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród uczniów ze wszystkich szkół modelowych 
wynosi 59,60%, to o 25,63 pp mniej niż dla nauczycieli, jednak o 4,05 pp więcej niż 
wskaźnik dla uczniów szkół kontrolnych. Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi dla 19 
szkół jest na poziomie 25-75%, co oznacza, że w szkołach tych w średnim stopniu 

przekazuje się informacje o aktualnych przepisach dotyczących praw autorskich, o bezpieczeństwie 
w Internecie, sposobie reakcji na niestosowne zachowania w sieci oraz o tym jak należy się zachować 
w sieci. Wyniki badania wskazują, że nauczyciele lepiej oceniają działania szkoły na rzecz 
cyberbezpieczeństwa niż uczniowie.  

Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi uczniów pozostałych szkół mieścił się w granicach 75-100%, co 
oznacza, że w 3 szkołach modelowych uczniowie wysoko oceniają stopień przekazywanej im wiedzy 
na temat cyberbezpieczeństwa. Najniższy wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród nauczycieli szkół 
modelowych odnotowano w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku (39,47%), 
który jest niższy od wskaźnika, dla odpowiedzi nauczycieli wynoszącego 78,57%. 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA CYFROWA  
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Nauczyciele w szkołach modelowych stosują bezpieczne praktyki w korzystaniu z narzędzi 
technologicznych oraz Internetu i wykazują się szczególnie wysoką świadomością w zakresie 
bezpiecznego korzystania z narzędzi komunikacyjnych (81,17% respondentów wskazało na dawanie 
przykładu bezpiecznych praktyk). Najniższy wynik odnotowano w kategorii “Przechowywanie danych 
oraz narzędzia cyfrowe” (46,04%), co może sugerować potrzebę szkoleń m.in. w zakresie 
przechowywania danych w chmurze, czyszczenia plików cookie oraz pamięci cache. Wyniki są zbliżone 
do tych zmierzonych wśród nauczycieli szkół kontrolnych – nie zaobserwowano znaczących odchyleń. 
Warto podkreślić jednak, że brak stosowania bezpiecznych praktyk w zakresie przechowywania 
danych jest problemem powszechnie występującym wśród nauczycieli, który należy zaadresować. 

Większość nauczycieli zwraca uwagę na problem higieny cyfrowej w szkole, ponad 60% badanych 
miało dość siedzenia przy komputerze, czuło się przeciążonymi informacjami i rozdrażnieni, korzystało 
z narzędzi cyfrowych przed pójściem spać oraz prawie 60% pozostawało stale w pełnej gotowości do 
odbierania połączeń i wiadomości. Wyniki te sugerują konieczność wprowadzenia pewnych zmian w 
systemie pracy nauczycieli szkół modelowych. Rozwiązania te mogą przyczynić się do poprawy higieny 
cyfrowej nauczycieli. W szkołach modelowych, w porównaniu do szkół kontrolnych, więcej nauczycieli 
korzystało z mediów społecznościowych oraz telefonu podczas zajęć w kwestiach z nimi 
niezwiązanych.  

 

 
Wykres 56.1 Rozkład procentowy odpowiedzi wskazujących bezpieczne praktyki w korzystaniu z narzędzi technologicznych 
oraz Internetu nauczycieli szkół modelowych  

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 56.2 Rozkład procentowy odpowiedzi wskazujących bezpieczne praktyki w korzystaniu z narzędzi technologicznych 
oraz Internetu nauczycieli szkół kontrolnych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 57.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych, wskazujących twierdzącą odpowiedź (“Często” 
lub “Bardzo często”) na wymienione pytania dotyczące higieny cyfrowej 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 57.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych, wskazujących twierdzącą odpowiedź (“Często” 
lub “Bardzo często”) na wymienione pytania dotyczące higieny cyfrowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Praktyki uczniów szkół modelowych w korzystaniu z narzędzi technologicznych oraz Internetu należy 
ocenić jako średnio bezpieczne. Najniższy wynik odnotowano w kategorii “Przechowywanie danych 
oraz narzędzia cyfrowe” (38,99%), gdzie zdecydowana większość respondentów zaznaczyła, że mniej 
niż raz na rok czyści pliki cookies oraz pamięć cache, zaś najwyższy wynik odnotowano w kategorii 
“Facebook oraz inne media społecznościowe” (61,99%). Wartości te nie odbiegały znacząco od 
wartości uzyskanych z badania na grupie szkół kontrolnych. W porównaniu do szkół kontrolnych, 
uczniowie szkół modelowych bezpieczniej zachowują się na portalach społecznościowych, jednak w 
słabszym stopniu weryfikują informacje w sieci. 
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Wykres 58.1 Rozkład procentowy odpowiedzi wskazujących bezpieczne praktyki w korzystaniu z narzędzi technologicznych 
oraz Internetu uczniów szkół modelowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 58.2 Rozkład procentowy odpowiedzi wskazujących bezpieczne praktyki w korzystaniu z narzędzi 
technologicznych oraz Internetu uczniów szkół kontrolnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Uczniowie szkół modelowych deklarują posiadanie dużej świadomości na temat higieny 
cyfrowej - 51,19% uczniów zauważa problem i próbuje ograniczyć korzystanie z telefonu. 

43,74% uczniów deklaruje, że nie czuje się komfortowo, gdy nie ma dostępu do 
komunikatorów internetowych. 35% uczniów deklaruje, że odczuwa niepokój bez telefonu, robi 
wszystko, by mieć telefon przy sobie a 38% twierdzi, że nie są zadowoleni, gdy muszą ograniczyć 
korzystanie z telefonu lub komputera. Zdecydowana większość korzysta z telefonu przed zaśnięciem 
(70,14%) oraz zaraz po przebudzeniu (50,06%), a 42,09% korzysta z telefonu podczas przerw między 
zajęciami lekcyjnymi. Jednak jedynie 19,76% uczniów deklaruje, że mogą mieć problem z 
uzależnieniem od telefonu, co jest sprzeczne z danymi przedstawionymi powyżej. Podobne wartości 
otrzymano w szkołach kontrolnych. Warto jednak podkreślić, że wartości dla uczniów szkół 
modelowych są niższe jedynie w jednej kategorii - korzystania z telefonu w nocy po przebudzeniu się. 
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Wykres 59. Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów szkół modelowych wskazujących twierdzącą odpowiedź (“Często”, 
“Bardzo często” lub “Zawsze”) na pytania dotyczące higieny cyfrowej 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 60.1 Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów szkół modelowych wskazujących twierdzącą odpowiedź (“Często” lub 
“Bardzo często” lub “Zawsze”) na wymienione pytania dotyczące częstotliwości korzystania z urządzeń mobilnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 60.2 Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów szkół kontrolnych wskazujących twierdzącą odpowiedź (“Często” lub 
“Bardzo często” lub “Zawsze”) na wymienione pytania dotyczące częstotliwości korzystania z urządzeń mobilnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Nauczyciele w szkołach modelowych deklarują troskę o aktywizację uczniów – co jak 
wcześniej wspomniano jest dla nich jednym z głównych powodów korzystania z narzędzi 
cyfrowych w celach dydaktycznych. 93.28% nauczycieli w szkołach modelowych stosuje 

metody aktywizujące ucznia przynajmniej raz w miesiącu, przy czym aż 74.03% wszystkich 
nauczycieli stosuje je przynajmniej raz w tygodniu.  

Zwykle (raz w miesiącu lub częściej) do aktywizacji uczniów nauczyciele wykorzystują dyskusję 
(89,97%), metody i techniki integracyjne (83,68%) oraz burzę mózgów (82,36%).   40,42% nauczycieli 
poświęca na te metody od 5 do 15 minut czasu lekcji, 38,47% nauczycieli od 15 do 25 minut. Bardziej 
skomplikowane metody, np. drama lub metoda odwróconej klasy, są znacznie rzadziej 
wykorzystywane, co może wynikać z konieczności większego zaangażowania w przygotowanie tego 
typu zajęć (co 17,51% wskazuje jako utrudnienie). Innym problemem, jaki napotykają nauczyciele 
to zbyt liczne klasy (wskazało tak 51,80% nauczycieli szkół modelowych i 64,10% szkół kontrolnych) 
ograniczające zastosowanie niektórych z metod aktywizujących ucznia, zwłaszcza tych 
koncentrujących się pojedynczo na uczniach. Zdaniem uczniów nauczyciele rzadko wykorzystują w 
tych metodach nowoczesne technologie. 

 

 
Wykres 61.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące częstotliwości stosowania 
metod aktywizujących ucznia 

Źródło: Opracowanie własne 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I UWARUNKOWANIA 
PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 
METODAMI AKTYWIZUJĄCYMI UCZNIA  
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Wykres 61.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące częstotliwości stosowania 
metod aktywizujących ucznia 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 62.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące stosowania wymienionych 
metod aktywizujących ucznia raz w miesiącu lub częściej 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 62.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące stosowania wymienionych 
metod aktywizujących ucznia raz w miesiącu lub częściej 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 63.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące czasu stosowania 
wymienionych metod aktywizujących ucznia na lekcji 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Wykres 63.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące czasu stosowania 
wymienionych metod aktywizujących ucznia na lekcji 

Źródło: Opracowanie własne 



 
   
 

94 
 

 

Wykres 64.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące trudności napotykanych 
podczas organizacji zajęć przy wykorzystaniu metod aktywizujących ucznia 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 64.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące trudności napotykanych 
podczas organizacji zajęć przy wykorzystaniu metod aktywizujących ucznia 

Źródło: Opracowanie własne 
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Średnio co drugi nauczyciel zgadza się, że posiada umiejętności niezbędne do wykorzystywania 
narzędzi cyfrowych oraz kompetencje metodyczno-cyfrowe. 79,82% nauczycieli jest w stanie 
wytłumaczyć uczniom wady i zalety korzystania z narzędzi cyfrowych. Największy problem 
nauczycielom szkół modelowych sprawia wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w celu kontrolowania 
rozwoju i wyników poszczególnych uczniów, np. przy użyciu dysku w chmurze. W kategoriach 
dotyczących korzystania z aplikacji w chmurze, jak i w części dotyczącej cyberbezpieczeństwa, 
nauczyciele udzieli stosunkowo niewiele pozytywnych odpowiedzi.  

Nauczyciele pozytywnie podchodzą do szkoleń w tym obszarze - 94,45% z nich 
zadeklarowało, że szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe są dla nich ważne. 
Najbardziej pożądanymi szkoleniami przez nauczycieli szkół modelowych są szkolenia z: 

korzystania z programów komputerowych dotyczących danego przedmiotu (97,73%), metodyki z 
wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia (97,60%), czy wykorzystania bezpłatnych 
materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci w procesie nauczania (97,28%). Najmniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z wykorzystania narzędzi cyfrowych do oceny nauczycieli 
(75,34%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOM KOMPETENCJI  
METODYCZNO-CYFROWYCH NAUCZYCIELI  
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Wykres 65.1 Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących (“Raczej się zgadzam” oraz “Zgadzam się”) nauczycieli szkół 
modelowych na pytanie dotyczące wymienionych kompetencji metodyczno-cyfrowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 65.2 Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących (“Raczej się zgadzam” oraz “Zgadzam się”) nauczycieli szkół 
kontrolnych na pytanie dotyczące wymienionych kompetencji metodyczno-cyfrowych 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wykres 66.1 Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących (“Często” oraz “Na prawie każdych zajęciach”) nauczycieli szkół 
modelowych na pytanie dotyczące korzystania z wymienionych strategii nauczania 

Źródło: Opracowanie własne 

  



 
   
 

100 
 

 
Wykres 66.2 Rozkład procentowy odpowiedzi twierdzących (“Często” oraz “Na prawie każdych zajęciach”) nauczycieli szkół 
kontrolnych na pytanie dotyczące korzystania z wymienionych strategii nauczania 

Źródło: Opracowanie własne 
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Blisko 95% nauczycieli potwierdza potrzebę i znaczenie szkoleń rozwijających 
umiejętności cyfrowe. Sugeruje to wysoki poziom świadomości na temat konieczności 
rozwoju w stronę transformacji cyfrowej oraz ukazuje niski stopień sceptycyzmu w 

szkołach, co umożliwia wprowadzanie transformacji cyfrowych. 

 

 
Wykres 67.1 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące stosunku do szkoleń 
rozwijających umiejętności cyfrowe nauczycieli 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 67.2 Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące stosunku do szkoleń 
rozwijających umiejętności cyfrowe nauczycieli 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Blisko 100% nauczycieli deklaruje chęć udziału w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych oraz 
wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie nauczania. Sugeruje to wysoki potencjał na rozwój 
nauczycieli. Dane wskazują również na najbardziej pożądane tematy szkoleń, z których szkoleniowcy 
mogą skorzystać. Nauczyciele szkół modelowych znacznie chętniej podchodzą do szkoleń niż 
nauczyciele szkół kontrolnych, jednak wartości zainteresowania są zbliżone. Nauczyciele szkół 
modelowych pozostają jednak bardziej zainteresowani możliwością szkoleń z wykorzystania narzędzi 
do oceny pracy nauczycieli – różnica między nauczycielami ze szkół kontrolnych i modelowych 
wyniosła około 10 pp. Możliwym jest, że nauczyciele szkół modelowych widzą możliwości 
udoskonaleniu swojej pracy, dzięki ocenie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 
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Wykres 68.1 Rozkład procentowy twierdzących odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych na pytanie dotyczące oczekiwań 
szkoleń w wybranych dziedzinach 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 68.2 Rozkład procentowy twierdzących odpowiedzi nauczycieli szkół kontrolnych na pytanie dotyczące oczekiwań 
szkoleń w wybranych dziedzinach 

Źródło: Opracowanie własne 
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W ostatniej części ankiety, zapytaliśmy uczniów oraz nauczycieli o ich doświadczenie edukacji zdalnej. 
Zaproponowane pytania miały formę otwartą, dzięki czemu uzyskaliśmy szczegółowe odpowiedzi na 
temat nauczania w formie zdalnej oraz potrzeb związanych z rosnącym znaczeniem technologii w 
polskich szkołach. Ze względu na otwarty charakter pytania wykorzystaliśmy ”chmury słów” – tj. 
grafiki, na których przedstawione zostały najczęściej pojawiające się słowa w odpowiedziach uczniów 
i nauczycieli, przy czym wielkość słowa jest zależna od częstości jego występowania.  

Zapytaliśmy uczniów i nauczycieli za czym tęsknią najbardziej, kiedy przypominają sobie szkołę sprzed 
pandemii. Uczniowie najczęściej wskazali „nic”, co świadczy, że w większości szkół nie doszło do 
znaczących zmian. Wśród uczniów drugą dominującą odpowiedzią był „brak maseczek” – uczniowie 
skarżyli się na niekomfortowe warunki, których doświadczają podczas nauki stacjonarnej w trakcie 
pandemii, co potwierdza również częste występowanie słów, takich jak „swoboda” i „wolność”. Dużo 
uczniów wskazało również „atmosferę”, „imprezy szkolne”, „dyskoteki” – co wynika z ograniczenia 
organizacji wydarzeń integrujących uczniów w czasie pandemii. Wśród nauczycieli dominują słowa 
takie jak „relacja”, „klasa”, „spotkanie”, „swoboda” oraz „twarz”, przez co rozumie się tęsknotę za 
spotkaniami z uczniami „na żywo”. Wielu nauczycieli wskazało na ograniczenie spontaniczności w 
klasie, która była powszechna przed pandemią – zdaniem jednego z nauczycieli: ”Kiedy przypominam 
sobie szkołę sprzed pandemii, najbardziej tęsknię za kontaktem wzrokowym z uczniem, gdy obserwacja 
jego twarzy była dodatkową informacją zwrotną; za możliwością pozytywnego wpływu na ucznia 
swoją mimiką, pozytywną postawą zależnie od sytuacji”.  Nauczyciele tęsknią również za poczuciem 
bezpieczeństwa oraz stabilnością zawodową. 

 
Rysunek 1. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Kiedy przypominam sobie szkołę sprzed pandemii, 
najbardziej tęsknię za...” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) Źródło: Opracowanie własne 

DOŚWIADCZENIE EDUKACJI ZDALNEJ  
ORAZ POTRZEBY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

SZKÓŁ MODELOWYCH  
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Kolejne pytanie dotyczyło propozycji zmian, jakie mogłyby zajść w formie nauczania zdalnego. 
Odpowiedzi uczniów były w tym przypadku zgodne – uczniowie chcieliby, żeby lekcje trwały krócej, co 
potwierdza występowanie słów „krótki”, „mniej”, „czas”, „mało”. Uczniowie wskazują, że skrócenie 
zajęć miałoby wynikać ze zmęczenia oczu i bólu głowy – obecnie obowiązujące przerwy między 
zajęciami zdaniem uczniów uniemożliwiają zachowanie odpowiedniej higieny cyfrowej. Często 
pojawiał się również problem związany z liczbą zadań domowych – zdaniem uczniów w czasie nauki 
zdalnej dostawali więcej zdań do samodzielnej realizacji, przez co mogli odczuwać zmęczenie i niechęć 
do nauki. Zdaniem nauczycieli dużym problemem podczas edukacji zdalnej był brak odpowiedniego 
sprzętu, zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak i uczniów. Nauczyciele byli również zgodni z uczniami 
w sprawie czasu trwania zajęć– często wskazywali na potrzebę skrócenia zajęć odbywających się 
online. 

 
Rysunek 2. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Gdybym mógł/mogła zmienić jedną rzecz w edukacji zdalnej, 
byłoby to...” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród zmian, jakie zaszły w życiu uczniów, często wskazywana była zmiana jakości snu. Część uczniów 
odpowiedziała, że nauka zdalna pozwala im zaoszczędzić czas w związku z brakiem konieczności 
dojazdu do szkoły, przez co mogą się wyspać. Inni uczniowie, wskazała, że ciągła praca przy 
komputerze negatywnie wpłynęła na ich sen, ponieważ dużo czasu wieczorem musieli opoświęcić na 
samodzielną realizację materiału z zajęć. Zmiana trybu nauczania spowodowała, że ogólne zdrowie 
uczniów uległo pogorszeniu – wielu z nich wskazało na „ruch”, co może być równoznaczne z brakiem 
odpowiedniej aktywności fizycznej. W negatywnym kontekście uczniowie przedstawiali również słowa 
takie jak „pasja” i „hobby”, co może świadczyć na osłabienie entuzjazmu do nauki oraz rozwoju 
osobistego wśród uczniów podczas pandemii. Nauczyciele również wskazali na problemy zdrowotne 
oraz braku ruchu – słowa takie jak „wzrok”, „stres”, „boleć”, „ból” zdominowały odpowiedzi 
nauczycieli. Siedzący tryb życia oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z 
funkcjonowaniem szkół mogły negatywnie wpłynąć na zdrowie fizyczne i psychiczne wśród uczniów 
jak i nauczycieli. Jednocześnie ze względu na zmianę formy nauczania, nauczyciele musieli 
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przygotować wiele materiałów samodzielnie, co negatywnie wpłynęło na ich zasób czasu wolnego, a 
w konsekwencji na kontakty z rodziną. Zdaniem jednego z nauczycieli: „Ze względu na przejście na tryb 
zdalny, w moim życiu zabrakło czasu dla rodziny. Przygotowanie lekcji oraz sprawdzanie i odesłanie 
zadań domowych, kartkówek, testów zabierało mi bardzo dużo czasu”.  

 

  

Rysunek 3. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Ze względu na przejście na tryb zdalny, w moim życiu 
najbardziej zmieniło się...” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na podstawie odpowiedzi uczniów, można stwierdzić, że za największą barierę w efektywnej zdalnej 
nauce uczniowie uznali nieprzygotowanie nauczycieli. Powiązane z tym były braki sprzętowe – 
uczniowie i nauczyciele nie posiadali przystosowanych komputerów, mikrofonów oraz kamer 
usprawniających naukę przez wideokonferencję. Niepokojące może być często występowanie słów 
takich jak „koncentracja” oraz „skupienie”, co może świadczyć o zmniejszeniu zainteresowania 
zajęciami wśród uczniów. Nauczyciele najczęściej skarżyli się na braki sprzętowe, w tym szczególnie na 
niskiej jakości łącze internetowe. Częstym problemem była kontrola nad uczniami podczas zdalnego 
nauczania - jak wskazuje jeden z nauczycieli: „Największą przeszkodą dla mnie w korzystaniu z edukacji 
zdalnej jest anonimowość uczniów, brak sposobów na rzetelną weryfikację umiejętności i wiedzy 
uczniów”. Nauczyciele wskazują, że uczniowie niechętnie włączali się w dyskusję podczas zajęć lub 
włączali kamery, co negatywnie wpłynęło na kontrolę efektów uczenia się.  

Wśród zalet nauczania zdalnego uczniowie najczęściej wskazywali więcej czasu wolnego oraz 
możliwość wyspania się, ze względu na zaoszczędzony czas na dojazdy do szkoły. Część uczniów 
wskazała również na mniejszy stres związany z niechęcią przebywania w szkole. Nauczyciele również 
pozytywnie odnieśli się do zaoszczędzonego czasu oraz pieniędzy ze względu na brak konieczności 
dojazdu do szkół. Nauczyciele wskazują jednak, że czas edukacji zdalnej pozytywnie wpłynął na ich 
rozwój  - poznali wiele narzędzi wspierających naukę oraz nauczyli efektywnie komunikować się z 
uczniami, a ze względu na charakter wideokonferencyjny lekcji problemem nie było utrzymanie 
dyscypliny podczas zajęć – jak wskazuje jedna z nauczycielek: „W dużym stopniu podpierałam się 
dodatkowymi materiałami znalezionymi w sieci - odkryłam „studnię” ciekawych materiałów,  do 
których pewnie bym nie dotarła w czasie nauczania stacjonarnego.”  
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Rysunek 4. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Największą przeszkodą dla mnie w korzystaniu z edukacji 
zdalnej jest...” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Rysunek 5. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „W nauczaniu zdalnym w trakcie pandemii najbardziej 
podoba mi się... ” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Mimo wskazanych zalet, większość uczniów, jak i nauczycieli preferowaliby naukę stacjonarną, co 
potwierdza częste występowanie słów „normalnie”, „stacjonarny”, „kontakt”, „wrócić”. Należy jednak 
zauważyć, że część uczniów wskazała również nauczania zdalne, a inni dodali jeszcze opcję nauczania 
hybrydowego. Uczniowie wskazywali również, że jeśli mieliby uczyć się stacjonarnie to woleliby, żeby 
lekcje były krótsze, ale ich realizacja bardziej efektywna. Niepokojące jest częste występowanie słowa 
„spać”, co może świadczyć o zmęczeniu oraz ogólnej apatii, braku zainteresowania wobec zajęć. 
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Nauczyciele w dużej większości wskazywali na tradycyjny sposób nauczania – na żywo, w klasie. 
Bezpośredni kontakt z uczniem miał dla nich największe znaczenie.  

 
Rysunek 6. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Zamiast uczyć zdalnie, wolałbym/wolałabym...” wśród 
uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Doświadczenie edukacji zdalnej pozwoliło uczniom i nauczycielom poznać nauczanie wspomagane 
narzędziami cyfrowymi. Ich wykorzystanie pozostaje atrakcyjne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 
Uczniowie polubili formę quizów, które odbywają się przy pomocy platform takich jak np. Kahoot, czy 
prezentacji multimedialnych porządkujących wiedzę zdobytą podczas zajęć – zdaniem jednej z 
uczennic „Chciałabym, żebyśmy mieli dostęp do dużej liczby prezentacji i możliwości opierania się o 
materiały widoczne dla ucznia (np. w celu zrobienia dokładniejszych notatek)”. Co więcej, uczniowie 
przystosowali się do częstszego wykorzystywania laptopów, smartfonów oraz tabletów podczas zajęć, 
i chcieliby mieć możliwość kontynuacji takich praktyk podczas zajęć stacjonarnych. Część uczniów 
zauważyła, że niektórzy nauczyciele bardzo starali się urozmaicić zajęcia odbywane zdalne, o czym 
świadczą wypowiedzi takie jak „Chciałbym, żeby po powrocie do nauczania w szkołach z nauczania 
zdalnego pozostało ciągłe doskonalenie się kadry nauczycielskiej jak i samych uczniów w programach 
komputerowych, które bardziej urozmaicają lekcje.” Podobnie jak we wcześniejszych pytaniach, 
uczniowie chcieliby, aby lekcje były krótsze. Uczniowie dostrzegają również zalety związane z formą 
wideokonferencji, która mogłaby być dostępna również w czasie nauki stacjonarnej – „Chciałabym, 
aby była możliwość uczestniczenia w lekcji, kiedy jest się chorym, bo wtedy nie straciłoby się cennej 
wiedzy przekazywanej przez nauczyciela” – pisze jedna z uczennic. Nauczyciele również są skłonni, aby 
część z aktywności szkolnych „przeniosła się” do formy wirtualnej – rady pedagogiczne, konferencje 
oraz zebrania z rodzicami zdaniem wybranych nauczycieli mogłyby odbywać się online, dzięki czemu 
nauczyciele zaoszczędziliby dużo czasu, który mogliby wykorzystać na doskonalenie programu zajęć – 
jak wskazuje część nauczycieli: „Chciałabym, żeby pozostała możliwość realizacji zdalnych zebrań i 
konsultacji z rodzicami, wykorzystanie wszystkich nowości, które zostały wprowadzone w czasie 
zdalnego nauczania, wykorzystania nabytych kompetencji dla uatrakcyjniania i wzbogacania lekcji”. 
Niemniej, nauczyciele wskazują, że realizacja dobrych praktyk może zajść tylko pod warunkiem 
dostosowanie sal lekcyjnych – zakupu odpowiedniego sprzętu. Nie brak jednak głosu sceptycyzmu 
wśród nauczycieli, część wolałaby, żeby nauczanie zdalne pozostało „miłym wspomnieniem” – 
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„Wolałabym, żeby lepiej nic nie zostało z nauczania zdalnego, gdyż spryt uczniów i umiejętność 
kombinacji z różnymi narzędziami obniżyły zdecydowanie poziom wiedzy i spowodowały u uczniów 
chęć lepszych ocen przy minimalnym wysiłku.” – wskazała jedna z nauczycielek.  

 

 
Rysunek 7. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na pytanie „Chciałbym/Chciałabym, żeby po powrocie do nauczania w 
szkołach z nauczania zdalnego pozostało...” wśród uczniów (lewy rysunek) oraz nauczycieli (prawy rysunek) 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki badania wskazują na podobne bariery przed przeprowadzeniem sprawnej transformacji 
cyfrowej w szkołach modelowych, dlatego szereg rozwiązań adresujących problemy pozostaje 
wspólny dla całej grupy. 

We wszystkich szkołach modelowych zaobserwowano problem w dostępie i umiejętności 
wykorzystania technologii cyfrowych. Na podstawie informacji przekazanych przez 

dyrektorów szkół modelowych stwierdzono, że w ostatnim roku (2021) duża część szkół 
zainwestowała w infrastrukturę cyfrową m.in. poprzez zakup komputerów dla uczniów oraz 
nauczycieli, z których można korzystać podczas zajęć w szkole. Szkoły modelowe wyróżniały się jednak 
częstymi inwestycjami w sprzęt, którego zastosowanie podczas zajęć jest mniej konwencjonalne – 
roboty oraz drukarki 3D. Niemniej, mimo poczynionych inwestycji, zastosowanie technologii 
cyfrowych nie różniło się znacząco od sytuacji w szkołach kontrolnych, które rzadziej inwestowały 
w nowoczesny sprzęt sprzyjający nauce. Jednocześnie, nauczyciele szkół modelowych wyróżniali się 
entuzjastycznym podejściem do możliwości poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania 
technologii cyfrowych podczas zajęć, jednakże często wskazywali na brak czasu na udział i realizację 
szkoleń dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych podczas zajęć. Aby rozwiązać problem 
niewystarczających kompetencji przy realizacji lekcji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 
rekomenduje się zapewnienie nauczycielom możliwości rozwoju poprzez dedykowane kursy i 
szkolenia, które nauczyciele mogliby realizować podczas personalizowanych urlopów zapewnionych 
przez szkołę. Takie rozwiązanie na ten moment nie funkcjonuje w większości szkół modelowych. 

Nauczyciele szkół modelowych priorytetowo potrzebują nauczyć się jak wykorzystywać 
technologię cyfrową, aby zredukować liczbę obowiązków związanych z prowadzeniem 
zajęć dydaktycznych. Obecnie, wielu nauczyciele nie widzi w transformacji cyfrowej szansy 

na zautomatyzowanie części obowiązków poprzez technologie, a doświadczenie edukacji zdalnej 
wzmocniło przekonanie, że przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych wymaga 
dużo pracy i czasu. 

Diagnoza stanu szkół wskazała, że nauczyciele szkół modelowych obecnie wykorzystują najczęściej 
konwencjonalne narzędzia podczas zajęć, do których należy m.in. dziennik elektroniczny. W drugiej 
kolejności wykorzystywane jest YouTube, które zdaniem nauczycieli pozwala urozmaicić zajęcia oraz 
aktywizować ucznia. Należy jednak zauważyć, że taki sposób realizacji zajęć nie aktywizuje ucznia, a 
sprawia, że udział uczniów staje się jeszcze bardziej bierny. Zatem, konieczne jest również poszerzenie 
wiedzy i możliwości zastosowania bezpłatnych programów i aplikacji komputerowych do 
wykorzystania podczas zajęć. Dodatkowym rozwiązaniem może być przygotowanie modelowych 
scenariuszy zajęć z wybranych tematów. Taki scenariusz mógłby obejmować wcześniej przygotowane 
materiały dla uczniów i nauczycieli, jasno określać role nauczyciela i ucznia podczas zajęć jak i 
wskazywać na możliwe sposoby ewaluacji zajęć i zadowolenia uczniów. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE  
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Podczas nauki zdalnej, większość nauczycieli szkół modelowych deklarowało przygotowywanie 
materiałów do zajęć samodzielnie, a jedynie część z nich wymieniła się materiałami z innymi 
nauczycielami. Mimo istnienia kanałów komunikacyjnych między nauczycielami, rzadko obserwuje się 
współtworzenie materiałów do zajęć np. poprzez powołane zespoły przedmiotowe. W efekcie, część 
nauczycieli wskazywała na problemy związane ze znalezieniem czasu na zaprojektowanie 
materiałów na lekcje oraz na rozwój osobisty w tej dziedzinie. Dobrym rozwiązaniem tego problemu 
mogłoby być usieciowienie szkół modelowych, tak żeby nauczyciele mogli wymieniać się 
materiałami nie tylko na poziomie jednej szkoły, ale na poziomie wszystkich placówek modelowych. 
Przy wsparciu dyrektorów, nauczyciele szkół modelowych mogliby na dedykowanej platformie 
poszukiwać materiałów na zajęcia, jak i przesyłać przygotowane przez siebie materiały. Nauczyciele 
mogliby również dzielić się swoimi spostrzeżeniami i radami dotyczącymi prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem technologii cyfrowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zwiększenia współpracy 
między pracownikami szkół modelowych, oraz na ograniczenie obowiązków nauczycieli. 

Dzięki doświadczeniu edukacji zdalnej wśród uczniów i nauczycieli ze szkół modelowych 
zaobserwowano chęć realizacji zajęć w czasie krótszym niż 45 minut. W odpowiedziach 

otwartych, obie grupy wskazywały na fakt, że czas lekcji nie jest zawsze wykorzystywany 
efektywnie. Przeprowadzenie części zajęć przy wykorzystaniu metody klasy odwróconej może być 
dobrym rozwiązaniem na wskazane potrzeby. Uczniowie mogliby realizować część materiału 
samodzielnie, w swoim tempie, np. na podstawie filmików przesłanych przez nauczyciela, a czas 
spędzony w szkole poświęcić na dyskusję, rozwiązywanie zadań, czy pracę w grupach. Zastosowanie 
tej metody pozwoliłoby na bardziej efektywne wykorzystanie czasu na zajęciach jak i na aktywizację 
uczestnictwa uczniów. Aby w pełni efektywnie zastosować tę metodę, konieczne mogłoby się okazać 
zrezygnowanie z dzwonków szkolnych na rzecz elastycznego czasu pracy z uczniami. Przy 
zastosowaniu takiej strategii, nauczyciele musieliby jasno określić cele lekcji i zaproponować sposób 
ich realizacji. W przypadku zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skrócenie czasu zajęć 
korzystnie wpłynęłoby na higienę cyfrową wśród uczniów jak i nauczycieli. 

W części szkół modelowych uczniowie wskazywali na brak możliwości zastosowania narzędzi 
cyfrowych podczas zajęć szkolnych. Obecne przepisy funkcjonujące w części szkół modelowych, 
znacząco organizacją lub zabraniają wykorzystywania smartfonów podczas zajęć, jak i na przerwach. 
Co więcej, w niektórych szkołach modelowych statut określa, że nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę 
z zachowania uczniom, korzystającym z telefonu podczas zajęć lub na przerwie. Polityka szkoły 
powinna zostać uspójniona, tak żeby zarówno uczniowie i nauczyciele byli świadomi kiedy i przy 
spełnieniu jakich warunków, zalecane jest wykorzystanie smartfonów podczas zajęć. Jako, że 
smartfon pozostaje podstawowym narzędziem udziału ucznia podczas zajęć wykorzystującym 
technologie cyfrowych, opracowanie dobrych praktyk wykorzystywania smartfonów podczas zajęć 
powinno pozwolić na efektywne zastosowanie tego narzędzi podczas zajęć. 

Ze względu na obecnie panującą pandemię wirusa COVID-19, w szkołach modelowych ograniczone 
zostały wydarzenia oraz wycieczki szkolne. W efekcie, uczniowie i nauczyciele wskazywali na 
tęsknotę za możliwością uczestnictwa w imprezach, wyjściach do instytucji kultury takich jak: kino 
czy teatr. Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, szkoły modelowe powinny 
opracować szereg możliwości zastępczych do realizacji wydarzeń szkolnych, np. poprzez organizację 
ich w sposób zdalny lub organizację wydarzeń w warunkach zgodnych z obecnymi wytycznymi 
sanitarnymi. 
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Podczas badania zaobserwowane zostały również problemy specyficzne dla wybranych 
szkół modelowych. W tabeli poniżej zostały przedstawione najbardziej znaczące 
bariery oraz rekomendacje ich rozwiązań.  

 

Szkoła Problem Rekomendacja 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 54 w Krakowie 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do 
potrzeb uczniów 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa nr 14 
w Nowym Sączu 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

brak inwestycji w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie narzędzi cyfrowych 
wspierających dydaktykę (projektory, tablice 
multimedialne, roboty), w tym przenośnego 
sprzętu umożliwiającego nauczanie zdalne  

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

zapewnienie dostępu do platform 
edukacyjnych 

brak osoby 
odpowiedzialnej za 
konserwację sprzętu oraz 
funkcjonowanie sieci 

zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 
konserwację sprzętu oraz stan sieci w szkole 

nieefektywne 
wykorzystanie 
dedykowanego kanału 

zwiększenie świadomości nauczycieli na 
temat dostępnych kanałów 
komunikacyjnych, np. poprzez 



 
   
 

114 
 

komunikacji przez 
nauczycieli  

przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej 

zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa nr 8 
im. Krzysztofa 
Kamila 
Baczyńskiego  
w Tarnowie 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy 

inwestycje stworzenie sieci mesh lub 
wymiany łącza z LAN na światłowodowe 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

brak osoby 
odpowiedzialnej za 
konserwację sprzętu oraz 
funkcjonowanie sieci 

zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 
konserwację sprzętu oraz stan sieci w szkole 

nieefektywne 
wykorzystanie 
dedykowanego kanału 

zwiększenie świadomości nauczycieli na 
temat dostępnych kanałów 
komunikacyjnych, np. poprzez 
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komunikacji przez 
nauczycieli 

przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie 

niewystarczajace wsparcie 
rozwoju kompetencji 
nauczycieli przez dyrekcję 

  

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

niewystarczajace 
wykorzystanie smarfonów i 
nowoczesnych narzędzi w 
procesie dydaktycznym 

szkolenie nauczycieli w obszarze efektywnej 
edukacji z wykorzystaniem narzędzi  
interaktywnych i smarfonów (np. Kahoot, 
padlet) 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Św. Jadwigi 
Królowej w 
Rzezawie 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy  

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki  

 

za konserwację sprzętu i 
stan sieci odpowiedzialny 
jest nauczyciel informatyki 
w ramach innych 
obowiązków 

profesjonalizacja zarządzaniem 
bezpieczeństwem infrastruktury cyfrowej 
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niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej 

zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Mikołaja 
Kopernika w 
Brzesku  

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów  

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

niewystarczające działania 
zapisane w strategii 
cyfrowej szkoły  

Przepracowanie strategii cyfrowej dla szkoły 
przy wsparciu zewnętrznego doradztwa 

niske wykorzystanie  
dysków w chmurze 

organizacja warsztatów z użytkowania 
technologii cyfrowych 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
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przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa Nr 8 
im. Jana Pawła II  
w Trzebini 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły  

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do  
potrzeb uczniów 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych dla 
nauczycieli 

podczas budowania strategii cyfrowej warto 
wziąć pod uwagę możliwość dostępu do 
platform edukacyjnych np. dla wybranych 
przedmiotów. 

 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

nieefektywne 
wykorzystanie 
dedykowanego kanału 
komunikacji przez 
nauczycieli 

zwiększenie świadomości nauczycieli na 
temat dostępnych kanałów 
komunikacyjnych, np. poprzez 
przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Niewystarczajace 
wykorzystanie smarfonów i 
nowoczesnych narzędzi w 
procesie dydaktycznym 

szkolenie nauczycieli w obszarze efektywnej 
edukacji z wykorzystaniem narzędzi  
interaktywnych i smarfonów (np. Kahoot, 
padlet) 
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I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Tadeusza 
Kościuszki w 
Dąbrowie 
Tarnowskiej  

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów  

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakup projektorów, tablic multimedialnych i 
pozostałego sprzętu wspierającego 
nauczanie 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

za konserwację sprzętu i 
stan sieci odpowiedzialny 
jest nauczyciel informatyki 
w ramach innych 
obowiązków 

profesjonalizacja zarządzaniem 
bezpieczeństwem infrastruktury cyfrowej 

niewystarczajace wsparcie 
rozwoju kompetencji 
nauczycieli przez dyrekcję 

 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Stanisława 
Staszica w 
Bobowej  

 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie projektorów, tablic 
multimedialnych i pozostałego sprzętu 
wspierającego nauczanie 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 
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brak inwestycji w 
przenośny sprzęt dla 
uczniów z dostępem do 
internetu 

 

zakupienie laptopów/komputerów 
ogólnodostępnych dla uczniów z dostępem 
do internetu 

za konserwację sprzętu i 
stan sieci odpowiedzialny 
jest nauczyciel informatyki 
w ramach innych 
obowiązków 

profesjonalizacja zarządzaniem 
bezpieczeństwem infrastruktury cyfrowej 

ograniczony dostęp do 
platform edukacyjnych dla 
uczniów i nauczycieli 

zwiększenie dostępu do platform 
edukacyjnych oraz zwiększenie świadomości 
korzystania z nich 

nieefektywne 
wykorzystanie 
dedykowanego kanału 
komunikacji przez 
nauczycieli 

zwiększenie świadomości nauczycieli na 
temat dostępnych kanałów 
komunikacyjnych, np. poprzez 
przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie 

Niepubliczna 
Szkoła 
Podstawowa 
„Słoneczne 
Wzgórze”  
w Zelkowie 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

niewystarczające wsparcie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych nauczycieli przez 
dyrekcję 

 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 



 
   
 

120 
 

(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć  

 

niski stan wiedzy na temat 
cyberbezpieczeństwa 

organizacja szkoleń z zakresu 
cyberbezpieczeństwa dla uczniów i 
nauczycieli  

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli z 
zakresu opracowywania strategii cyfrowej 

zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa  
im. Stanisława 
Wyspiańskiego  
w Mordarce 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do  
potrzeb uczniów 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć  

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 

 

za konserwację sprzętu i 
stan sieci odpowiedzialny 
jest nauczyciel informatyki 
w ramach innych 

profesjonalizacja zarządzaniem 
bezpieczeństwem infrastruktury cyfrowej 
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obowiązków 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Tadeusza 
Kościuszki  
w Miechowie  

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi na terenie szkoły oraz 
brak inwestycji w celu jego 
poprawy 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych 

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 
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(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć  

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli z 
zakresu opracowywania strategii cyfrowej 

zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

niewystarczające wsparcie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych nauczycieli przez 
dyrekcję 

 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

Szkoła 
Podstawowa 
w Zegartowicach  

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej 

zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

niskie wykorzystanie 
dysków w chmurze 

organizacja warsztatów z użytkowania 
technologii cyfrowych 

Szkoła 
Podstawowa  
im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki  

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 
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w Świniarsku niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych 

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

ograniczone wykorzystanie 
drukarki 3D na zajęciach 
lekcyjnych 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 

Szkoła 
Podstawowa  
im. Władysława 
Orkana  
w Sieniawie  

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi pomimo inwestycji 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

niskie wykorzystanie 
dysków w chmurze 

organizacja warsztatów z użytkowania 
technologii cyfrowych 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

IV Liceum 
Ogólnokształcące 
im. K.K. 
Baczyńskiego  
w Olkuszu  

Ograniczony dostęp do 
sieci WiFi na terenie szkoły 
pomimo inwestycji 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 
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niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do  
potrzeb uczniów 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
tych narzędzi. 

 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej, 
zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

niewystarczające wsparcie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych nauczycieli przez 
dyrekcję 

 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej  
w Zaborzu  

ograniczony dostęp do 
platform edukacyjnych 
oraz e-podręczników dla 
wszystkich uczniów oraz 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 



 
   
 

125 
 

brak dostępu do sieci WiFi 
dla uczniów oraz 
nauczycieli 

zakupienie abonamentu sieci 
bezprzewodowej, routerów lub 
zaimplementowanie sieci mesh  

udzielenie dostępu do sieci WiFi uczniom i 
nauczycielom 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania  
narzędzi cyfrowych 

 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół 
im. Bartosza 
Głowackiego 
Proszowice 

ograniczony dostęp do 
platform edukacyjnych 
oraz e-podręczników dla 
wszystkich uczniów oraz 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do  
potrzeb uczniów 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - 
Curie w Suchej 
Beskidzkiej 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom  

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 
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ograniczony dostęp do 
platform edukacyjnych 
oraz e-podręczników dla 
uczniów  

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów pomimo 
inwestycji 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej, 
zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie  

 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 

 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

Szkoła 
Podstawowa  
im. Bohaterów 
Warszawy  
w Bukowinie 
Tatrzańskiej  

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów pomimo 
inwestycji 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

niewystarczajace 
wykorzystanie smarfonów i 
nowoczesnych narzędzi w 
procesie dydaktycznym 

szkolenie nauczycieli w obszarze efektywnej 
edukacji z wykorzystaniem narzędzi  
interaktywnych i smarfonów (np. Kahoot, 
padlet) 



 
   
 

127 
 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Jana 
Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - 
Zespół Szkolno - 
Przedszkolny  
w Brzeźnicy  

Ograniczony dostęp do 
sieci WiFi na terenie szkoły 
pomimo inwestycji 

zakupienie wzmacniaczy sygnału, pakietu z 
szybszą transmisją danych lub 
zaimplementowanie sieci mesh 

ograniczony dostęp do sieci 
WiFi dla uczniów 

udzielenie dostępu do internetu uczniom 

brak dostępu do platform 
edukacyjnych oraz e-
podręczników dla uczniów i 
nauczycieli 

 

zapewnienie dostępu do platform z e-
podręcznikami i materiałami cyfrowymi do 
nauki 

niewystarczające 
inwestycje w sprzęt 
cyfrowy wspierający 
nauczanie 

zakupienie sprzętu wspierającego nauczanie, 
w tym projektorów, tablic multimedialnych  

szkolenia z wykorzystania technologii 
cyfrowych w dydaktyce 

niskie wyposażenie w 
narzędzia do nauki dla 
osób ze  specjalnymi 
potrzebami 

dostosowanie inwestycji w infrastrukturę do  
potrzeb uczniów 

ograniczony dostęp do 
laptopów/komputerów dla 
uczniów 

inwestycje w ogólnodostępny sprzęt cyfrowy 
z dostępem do internetu 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
narzędzi cyfrowych 

 

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej, 
zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 
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niewystarczające wsparcie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych nauczycieli przez 
dyrekcję 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Ojca Świętego 
Jana Pawła II  
w Niegowici  

brak możliwości rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
przez nauczycieli w ramach 
czasu pracy 

stworzenie kanałów komunikacji dla 
nauczycieli umożliwiających dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą lub stworzenie 
wspólnej bazy wiedzy dotyczącej 
wykorzystania technologii cyfrowych w 
nauczaniu 

niskie zaangażowanie 
nauczycieli w 
opracowywanie strategii 
cyfrowej szkoły 

szkolenia dla dyrekcji oraz nauczycieli w 
zakresie opracowywania strategii cyfrowej, 
zwiększenie angażowania nauczycieli w 
działania cyfrowe 

niewystarczające wsparcie 
rozwoju kompetencji 
cyfrowych nauczycieli przez 
dyrekcję 

wprowadzenie polityki nastawionej na 
rozwój nauczycieli  

szkolenia dla dyrekcji z zakresu zarządzania i 
przywództwa 

niskie wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych 
(drukarki 3D oraz robotów) 
w trakcie zajęć 

szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania 
tych narzędzi. 

 

niewystarczajace 
wykorzystanie smarfonów i 
nowoczesnych narzędzi w 
procesie dydaktycznym 

szkolenie nauczycieli w obszarze efektywnej 
edukacji z wykorzystaniem narzędzi  
interaktywnych i smarfonów (np. Kahoot, 
padlet) 
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Szczegółowe zestawienie danych dla szkół modelowych 
 

SZKOŁA DYREKTOR NAUCZYCIELE UCZNIOWIE 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 1 26 86 

2 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym 
Sączu 1 26 98 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 1 63 309 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 1 22 163 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 1 43 138 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II 
w Trzebini 1 69 184 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 1 29 331 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Bobowej 1 75 307 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 1 24 97 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 1 33 115 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 1 51 390 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 1 15 19 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 1 38 53 

ZAŁĄCZNIK  
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14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Orkana w Sieniawie 1 20 54 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 1 44 423 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 1 41 179 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Bartosza Głowackiego Proszowice 1 28 118 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 1 64 575 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie 1 42 157 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 1 41 209 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 1 39 220 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niegowici 1 15 85 

 
Tabela 1. Wypełnione kwestionariusze przez dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów w podziale na 22 szkoły modelowe.  

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 58,33% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 60,00% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 0,00% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 40,00% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 40,00% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 0,00% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 0,00% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 40,00% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 80,00% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 80,00% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 20,00% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 60,00% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 0,00% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 40,00% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 20,00% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 40,00% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 40,00% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 0,00% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 100,00% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 60,00% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 0,00% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 0,00% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 80,00% 

 
Tabela 2. Odsetek pozytywnych odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych w module Infrastruktura Cyfrowa Szkoły. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 45,24% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 100,00% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 25,00% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 75,00% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 50,00% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 0,00% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 75,00% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 50,00% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bobowej 100,00% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 75,00% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 75,00% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 100,00% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 0,00% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 0,00% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 75,00% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 25,00% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 25,00% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Bartosza Głowackiego Proszowice 25,00% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 100,00% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 75,00% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 0,00% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 100,00% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 75,00% 

 
Tabela 3. Odsetek pozytywnych odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych w module Działania organizacyjne wspierające 
transformację cyfrową. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły Kontrolne 97,83% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 75,00% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 100,00% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 100,00% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 100,00% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 0,00% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 50,00% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 50,00% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 100,00% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 75,00% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 75,00% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 100,00% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 100,00% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 100,00% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w 
Sieniawie 50,00% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 100,00% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 100,00% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 100,00% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 100,00% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 100,00% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 100,00% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 100,00% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 100,00% 

 
Tabela 4. Odsetek pozytywnych odpowiedzi dyrektorów szkół modelowych w module Cyberbezpieczeństwo. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 37,83% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 45,60% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 36,52% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 33,45% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 20,20% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 22,84% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 41,82% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 33,60% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 47,27% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 35,96% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 74,19% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 43,42% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 61,67% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 44,64% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 48,94% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 36,92% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 57,84% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 48,82% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 48,81% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 58,08% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 48,62% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 18,18% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 48,57% 

 
Tabela 5. Odsetek pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w module Infrastruktura Cyfrowa Szkoły. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 45,53% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 63,00% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 60,87% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 64,13% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 42,67% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 56,30% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 63,45% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 57,28% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bobowej 62,72% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 45,98% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 79,67% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 64,77% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 55,32% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 67,16% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 64,86% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 51,92% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 66,89% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Bartosza Głowackiego Proszowice 72,73% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 57,95% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 64,80% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 64,00% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 37,04% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 51,79% 

 
Tabela 6. Odsetek pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w module Działania organizacyjne wspierające 
transformację cyfrową. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 75,78% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 89,00% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 72,41% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 95,81% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 83,10% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 78,57% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 86,61% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 84,00% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 80,86% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 57,14% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 90,74% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 81,14% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 72,50% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 91,87% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w 
Sieniawie 80,28% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 71,62% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 94,44% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 88,10% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 82,99% 
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19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 94,31% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 81,89% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 78,36% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 87,50% 

 
Tabela 7. Odsetek pozytywnych odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w module Cyberbezpieczeństwo 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 27,80% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 44,34% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 37,23% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 24,74% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 25,90% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 20,75% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 36,79% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 32,42% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 46,70% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 20,95% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 41,57% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 19,76% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 93,18% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 34,68% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 55,56% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 24,69% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 31,84% 
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17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 41,53% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 20,05% 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 43,88% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 45,01% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 28,48% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 51,95% 

 

Tabela 8. Odsetek pozytywnych odpowiedzi uczniów szkół modelowych w module Infrastruktura Cyfrowa Szkoły. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

0 Szkoły kontrolne 55,55% 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 61,35% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 47,25% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 62,07% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 55,29% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 39,47% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 61,48% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 52,82% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 72,26% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 40,00% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 61,73% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 49,91% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 85,42% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 73,11% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 79,49% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 45,64% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 63,34% 
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17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 53,46% 

18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 43,73% 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 67,17% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 77,71% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 52,36% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 66,09% 

 

Tabela 9. Odsetek pozytywnych odpowiedzi uczniów szkół modelowych w module Cyberbezpieczeństwo. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SZKOŁA 1 2 3 4 5 

Odsetek 
pozytywnych 
odpowiedzi  

(% odpowiedzi  
4 oraz 5) 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 6% 14% 33% 28% 19% 45,60% 

2 Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 15% 28% 20% 22% 15% 36,52% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 13% 23% 29% 24% 11% 33,45% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 30% 26% 22% 20% 2% 20,20% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 22% 34% 20% 17% 7% 22,84% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 10% 20% 26% 30% 14% 41,82% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 14% 29% 23% 28% 6% 33,60% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 14% 13% 21% 37% 15% 47,27% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 10% 23% 28% 21% 18% 35,96% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 4% 7% 14% 47% 25% 74,19% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 7% 20% 29% 28% 16% 43,42% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 14% 12% 10% 29% 35% 61,67% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 7% 18% 28% 31% 16% 44,64% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 17% 11% 21% 34% 17% 48,94 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 17% 22% 23% 27% 11% 36,92% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 22% 8% 21% 30% 19% 57,84% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 8% 8% 26% 33% 25% 48,82% 
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18 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 6% 19% 23% 33% 19% 48,81% 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 5% 6% 26% 37% 26% 58,08% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Bukowinie Tatrzańskiej 7% 14% 24% 27% 28% 48,62% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 24% 28% 28% 17% 2% 18,18% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 4% 15% 33% 24% 24% 48,57% 

 

Tabela 10. Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w pięciopunktowej skali badania SELFIE w module 
Infrastruktura cyfrowa 
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SZKOŁA 1 2 3 4 5 

Odsetek 
pozytywnych 
odpowiedzi  

(% odpowiedzi 
4 oraz 5) 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 1% 12% 22% 29% 36% 63,00% 

2 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym 
Sączu 4% 11% 24% 32% 29% 60,87% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 6% 6% 22% 36% 30% 64,13% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 10% 13% 32% 30% 15% 42,67% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 4% 13% 23% 40% 20% 56,30% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła 
II w Trzebini 5% 8% 19% 40% 28% 63,45% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 6% 11% 24% 29% 30% 57,28% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Bobowej 4% 10% 20% 33% 33% 62,72% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 1% 14% 37% 29% 19% 45,98% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 1% 3% 13% 33% 50% 79,67% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 6% 7% 22% 33% 32% 64,77% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 14% 7% 17% 17% 45% 55,32% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 2% 4% 21% 29% 44% 67,16% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Orkana w Sieniawie 3% 8% 19% 35% 35% 64,86% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 14% 11% 22% 32% 21% 51,92% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Zaborzu 2% 7% 23% 31% 37% 66,89% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół im. Bartosza Głowackiego 1% 6% 18% 34% 41% 72,73% 
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Proszowice 

18 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej 
Beskidzkiej 4% 11% 26% 32% 27% 57,95% 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła 
II w Skrzyszowie 5% 10% 16% 26% 43% 64,80% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 5% 6% 15% 35% 39% 64,00% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 13% 18% 31% 27% 11% 37,04% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niegowici 7% 14% 27% 38% 14% 51,79% 

 
Tabela 11. Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w pięciopunktowej skali badania SELFIE w module 
Działania organizacyjne wspierające transformację cyfrową 
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SZKOŁA 1 2 3 4 5 

Odsetek 
pozytywnych 
odpowiedzi  

(% odpowiedzi 
4 oraz 5) 

1 Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 0% 0% 11% 33% 56% 89,00% 

2 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym 
Sączu 1% 7% 17% 42% 33% 72,41% 

3 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 0% 0% 3% 27% 70% 95,81% 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 1% 0% 12% 46% 41% 83,10% 

5 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 0% 3% 18% 51% 28% 78,57% 

6 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła 
II w Trzebini 0% 1% 11% 39% 49% 86,61% 

7 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 0% 1% 15% 51% 33% 84,00% 

8 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Bobowej 1% 3% 11% 40% 45% 80,86% 

9 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 0% 8% 34% 29% 29% 57,14% 

10 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 0% 1% 8% 27% 64% 90,74% 

11 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 0% 0% 18% 40% 42% 81,14% 

12 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 0% 8% 34% 28% 30% 72,50% 

13 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 0% 1% 5% 35% 59% 91,87% 

14 
Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Orkana w Sieniawie 0% 0% 16% 43% 41% 80,28% 

15 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 3% 5% 21% 27% 44% 71,62% 

16 
Szkoła Podstawowa im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Zaborzu 0% 1% 5% 28% 66% 94,44% 

17 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół im. Bartosza Głowackiego 0% 0% 6% 34% 60% 88,10% 
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Proszowice 

18 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej 
Beskidzkiej 1% 2% 11% 44% 42% 82,99% 

19 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła 
II w Skrzyszowie 0% 0% 5% 30% 65% 94,31% 

20 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 0% 1% 13% 30% 56% 81,89% 

21 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 1% 2% 15% 48% 34% 78,36% 

22 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niegowici 0% 7% 5% 50% 38% 87,50% 

 

Tabela 12. Rozkład procentowy odpowiedzi nauczycieli szkół modelowych w pięciopunktowej skali badania SELFIE w 
module Cyberbezpieczeństwo 
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SZKOŁA  

ODSETEK  
POZYTYWNYCH 
ODPOWIEDZI 
NAUCZYCIELI 

ODSETEK  
POZYTYWNYCH 
ODPOWIEDZI  
UCZNIÓW 

0 Szkoły kontrolne 37,83% 27,80% 

1  Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 45,60% 44,34% 

2  Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 36,52% 37,23% 

3  
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 33,45% 24,74% 

4  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 20,20% 25,90% 

5  
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Brzesku 22,84% 20,75% 

6  
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 41,82% 36,79% 

7  
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbrowie Tarnowskiej 33,60% 32,42% 

8  
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 47,27% 46,70% 

9  
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 35,96% 20,95% 

10  
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mordarce 74,19% 41,57% 

11  
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Miechowie 43,42% 19,76% 

12  Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 61,67% 93,18% 
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13  
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Świniarsku 44,64% 34,68% 

14  
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w 
Sieniawie 48,94% 55,56% 

15  
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 
w Olkuszu 36,92% 24,69% 

16  
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 57,84% 31,84% 

17  
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 48,82% 41,53% 

18  
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 48,81% 20,05% 

19  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 58,08% 43,88% 

20  
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 48,62% 45,01% 

21  

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 18,18% 28,48% 

22  

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Niegowici 48,57% 51,95% 

 
Tabela 13. Rozkład procentowy pozytywnych odpowiedzi nauczycieli oraz uczniów w module Infrastruktura Cyfrowa 
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SZKOŁA W szkole, w której 
pracuję istnieje 
rozbudowana, 
niezawodna i 
bezpieczna 
infrastruktura 
cyfrowa: sieć 
Internetowa (LAN 
– Wi-Fi lub 
kablowa) oraz 
urządzenia 
cyfrowe 
(komputery 
stacjonarne, 
laptopy, 
wizualizery 
drukarki, tablice 
multimedialne, 
projektory, 
drukarki 3D etc.). 

W szkole, w której 
pracuję dostępne 
są cyfrowe 
pomoce 
dydaktyczne (np. 
roboty, 
laboratoria 
STEAM), aplikacje 
edukacyjne (np. 
Kahoot) i treści 
(np. dostęp do 
płatnych platform 
edukacyjnych np. 
Eduelo, Squla, 
Dzwonek.pl), 
które są 
funkcjonalne, 
aktualne i 
spełniają Twoje 
potrzeby 
dydaktyczne. 

W szkole, w 
której pracuję 
jest dostęp do 
połączenia 
internetowego, 
które jest 
szybkie i 
niezawodne i 
umożliwia 
dostęp do Wi-Fi 
w całej szkole 

W szkole, w której 
pracuję istnieje 
wiele nowoczesnych 
technologii (takich 
jak uproszczona 
klawiatura, 
rozpoznawanie 
głosu i narzędzia 
zamiany tekstu na 
mowę lub 
oprogramowanie do 
powiększania 
monitora), aby 
ułatwić naukę 
uczniom ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

W szkole uczniowie 
mają szeroki dostęp 
do e-podręczników 
(np. na portalu 
Nowa Era) oraz 
innych książek w 
formie e-booków, 
które są aktualne i 
przydatne do nauki. 

Szkoły kontrolne 3,82 2,58 3,57 2,29 3,19 

Szkoły modelowe 3,78 2,87 3,60 2,31 3,47 

Szkoła Podstawowa nr 
54 w Krakowie 4,16 3,4 3,44 2,48 3,64 

Szkoła Podstawowa nr 
14 w Nowym Sączu 3,35 2,43 3,43 2,26 3,17 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w 
Tarnowie 3,50 2,59 3,59 1,72 3,39 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w 
Rzezawie 2,74 1,58 2,83 1,33 3,39 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 3,00 1,77 3,40 1,76 2,83 
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Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Jana Pawła II w 
Trzebini 3,79 3,16 2,98 2,22 3,69 

I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrowie Tarnowskiej 3,24 2,08 3,52 1,96 3,33 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w 
Bobowej 3,93 2,55 4,13 2,38 3,30 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 3,91 3,10 3,62 2,25 2,80 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława 
Wyspiańskiego w 
Mordarce 4,40 4,20 3,60 2,97 4,31 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 3,86 2,77 4,02 2,60 3,21 

Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 3,83 3,67 4,00 3,36 3,00 

Szkoła Podstawowa im. 
bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w 
Świniarsku 3,88 3,00 3,59 2,34 3,81 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w 
Sieniawie 4,00 2,67 3,33 2,39 3,78 

IV Liceum 
Ogólnokształcące im. 
K.K. Baczyńskiego w 
Olkuszu 3,46 2,39 3,68 2,19 2,84 
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Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 4,11 3,38 4,03 2,89 3,77 

Liceum 
Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego 
Proszowice 4,26 3,36 4,05 2,19 4,05 

Liceum 
Ogólnokształcące Nr I 
im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Suchej 
Beskidzkiej 4,13 2,98 3,89 2,40 3,61 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 4,39 3,87 3,65 2,61 4,13 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 4,21 3,00 4,00 2,71 3,84 

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 2,76 2,18 2,79 1,78 2,56 

Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 4,29 3,21 3,71 2,50 3,79 

 
Tabela 14. Średnie odpowiedzi nauczycieli 22 szkół modelowych na poszczególne pytania zawarte w module Infrastruktura 
Cyfrowa 
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SZKOŁA W szkole, w której pracuję, 
została opracowana do 
czerwca 2021 roku 
kompleksowa i aktualna 
strategia, udostępniona 
społeczności szkolnej i 
udokumentowana (na 
przykład w planie działania, 
jako lista priorytetów lub 
jako część szerszej strategii 
szkolnej lub plan 
doskonalenia), w tym cele 
nauczania i uczenia się z 
wykorzystaniem technologii 
cyfrowych, harmonogram i 
uzgodnione działania, które 
należy podjąć. 

Nasi dyrektorzy 
szkół angażują nas 
nauczycieli w rozwój 
strategii cyfrowej 
szkoły poprzez 
dedykowane 
spotkania, grupy 
robocze, regularne 
konsultacje, na 
których omawiane 
są narzędzia, 
wyzwania oraz cele 
strategii. 

Nasi dyrektorzy szkół 
wspierają mnie w 
odkrywaniu 
innowacyjnych 
podejść do nauczania, 
zapewniając wsparcie 
na wiele sposobów, na 
przykład dostarczając 
urządzenia lub 
odpowiednie 
przestrzenie do nauki, 
umożliwiając 
elastyczne 
harmonogramy zajęć 
lub ustalając zachęty 
lub nagrody. 

Mam wystarczająco 
dużo czasu w 
godzinach pracy, aby 
zbadać (na przykład 
poprzez wyszukiwanie 
online, mentoring, 
coaching, 
obserwowanie innych 
uczących, badania w 
działaniu), jak 
najlepiej wykorzystać 
technologie cyfrowe w 
swoim nauczaniu.  

Szkoły kontrolne 3,46 3,63 3,62 2,54 

Szkoły modelowe 4,00 4,24 3,87 2,85 

Szkoła Podstawowa nr 
54 w Krakowie 4,28 4,36 3,79 2,96 

Szkoła Podstawowa nr 
14 w Nowym Sączu 3,91 4,04 4,09 2,78 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w 
Tarnowie 4,29 4,28 3,61 2,91 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w 
Rzezawie 3,28 4,06 3,59 2,22 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 3,83 4,24 3,71 2,42 

Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Jana Pawła II w 
Trzebini 4,05 4,34 3,97 2,68 
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I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrowie Tarnowskiej 4,08 4,24 3,76 2,56 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w 
Bobowej 4,08 4,30 3,88 3,03 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 4,00 4,00 3,33 2,67 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława 
Wyspiańskiego w 
Mordarce 4,59 4,72 4,43 3,43 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 4,16 4,11 3,84 2,95 

Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 3,73 4,18 4,10 2,80 

Szkoła Podstawowa im. 
bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w 
Świniarsku 4,00 4,56 4,30 3,48 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w 
Sieniawie 4,12 4,47 4,29 2,82 

IV Liceum 
Ogólnokształcące im. 
K.K. Baczyńskiego w 
Olkuszu 3,59 3,85 3,57 2,38 

Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 4,03 4,51 4,34 2,89 

Liceum 
Ogólnokształcące w 

4,32 4,45 4,14 3,33 
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Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego 
Proszowice 

Liceum 
Ogólnokształcące Nr I 
im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Suchej 
Beskidzkiej 3,65 3,96 4,00 3,04 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 4,14 4,59 3,90 3,07 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 4,27 4,48 4,13 3,00 

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 3,48 3,61 3,00 2,13 

Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 3,50 3,64 3,50 2,86 

 
Tabela 15. Średnie odpowiedzi nauczycieli 22 szkół modelowych na poszczególne pytania zawarte w module Działania 
Organizacyjne 
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SZKOŁA ODSETEK NAUCZYCIELI 

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 16,00% 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 22,73% 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 20,75% 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 16,67% 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 14,29% 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 18,64% 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbrowie Tarnowskiej 33,33% 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 
Bobowej 7,50% 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 9,52% 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mordarce 17,24% 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 18,18% 

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 18,18% 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Świniarsku 6,45% 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w 
Sieniawie 12,50% 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 
w Olkuszu 44,74% 
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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 8,11% 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego Proszowice 9,52% 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 12,50% 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 13,33% 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 9,09% 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 46,88% 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niegowici 7,14% 

 

Tabela 16. Odsetek nauczycieli, którzy uważają, że zmian modernizacyjnej transformacji szkoły nie uda się wprowadzić w 
przeciągu 3 lat. 
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Szkoła Podstawowa nr 54 
w Krakowie 37,50% 80,00% 88,00% 72,00% 96,00% 44,00% 44,00% 28,00% 33,33% 36,00% 56,00% 

Szkoła Podstawowa nr 14 
w Nowym Sączu 63,64% 68,18% 95,45% 77,27% 95,45% 38,10% 72,73% 47,62% 45,45% 45,45% 63,64% 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 35,29% 60,38% 80,39% 70,59% 86,27% 13,46% 29,41% 15,69% 11,54% 1,92% 27,45% 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w 
Rzezawie 64,71% 88,24% 100,00% 82,35% 94,12% 17,65% 64,71% 41,18% 29,41% 41,18% 64,71% 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 39,29% 50,00% 42,86% 82,14% 96,30% 37,93% 50,00% 44,44% 40,74% 22,22% 59,26% 

Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Jana Pawła II w 
Trzebini 44,83% 86,21% 98,21% 80,36% 90,38% 43,40% 76,00% 44,44% 28,30% 26,00% 46,15% 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrowie Tarnowskiej 60,00% 66,67% 83,33% 81,82% 95,83% 18,18% 25,00% 45,83% 29,17% 28,57% 25,00% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w 
Bobowej 38,46% 65,79% 100,00% 76,92% 84,62% 26,32% 41,03% 25,64% 39,47% 21,05% 48,72% 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 71,43% 76,19% 95,24% 95,00% 100,00% 25,00% 70,00% 50,00% 38,89% 38,89% 73,68% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Wyspiańskiego 
w Mordarce 26,92% 64,00% 82,61% 69,23% 96,00% 21,74% 56,52% 29,17% 20,83% 39,13% 45,83% 
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Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 71,43% 80,49% 97,56% 95,12% 95,24% 43,90% 61,54% 51,28% 56,10% 41,46% 85,37% 

Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 80,00% 90,00% 90,00% 80,00% 90,00% 20,00% 50,00% 50,00% 50,00% 40,00% 70,00% 

Szkoła Podstawowa im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w 
Świniarsku 60,00% 86,67% 96,43% 76,67% 90,00% 41,38% 74,07% 50,00% 48,15% 41,38% 89,66% 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w 
Sieniawie 64,71% 88,24% 81,25% 94,12% 100,00% 23,53% 81,25% 29,41% 13,33% 12,50% 64,71% 

IV Liceum 
Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 45,95% 65,71% 75,00% 54,05% 94,44% 21,62% 58,33% 52,78% 16,22% 19,44% 69,44% 

Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 50,00% 73,53% 90,63% 68,75% 78,13% 43,33% 53,13% 34,38% 21,88% 25,81% 80,00% 

Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego 
Proszowice 47,62% 57,14% 61,90% 66,67% 90,00% 15,79% 42,11% 38,89% 30,00% 20,00% 65,00% 

Liceum Ogólnokształcące 
Nr I im. Marii Skłodowskiej 
- Curie w Suchej 
Beskidzkiej 44,68% 36,17% 78,26% 58,70% 89,13% 21,74% 43,18% 43,48% 48,89% 20,45% 46,81% 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 50,00% 59,26% 74,07% 80,77% 79,17% 16,00% 40,91% 17,39% 13,04% 20,83% 36,00% 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 53,13% 74,19% 87,10% 83,33% 90,32% 32,14% 55,56% 39,29% 35,71% 25,93% 38,46% 

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Brzeźnicy 54,84% 68,75% 93,75% 84,38% 93,75% 25,81% 64,52% 29,03% 18,75% 12,90% 32,26% 

Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Niegowici 28,57% 64,29% 92,86% 85,71% 78,57% 23,08% 57,14% 0,00% 8,33% 28,57% 78,57% 

 
Tabela 17. Odsetek nauczycieli, którzy nie brali udziału w wymienionych szkoleniach od czerwca 2021 
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Szkoła Podstawowa nr 
54 w Krakowie 40,00% 72,00% 72,00% 68,00% 68,00% 8,00% 60,00% 20,00% 36,00% 32,00% 52,00% 

Szkoła Podstawowa nr 
14 w Nowym Sączu 59,09% 63,64% 59,09% 68,18% 54,55% 31,82% 72,73% 36,36% 50,00% 68,18% 81,82% 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w 
Tarnowie 

55,77% 73,08% 69,23% 67,31% 65,38% 25,00% 46,15% 38,46% 55,77% 48,08% 61,54% 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w 
Rzezawie 58,82% 64,71% 64,71% 58,82% 76,47% 11,76% 47,06% 47,06% 52,94% 52,94% 76,47% 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 66,67% 57,69% 48,15% 70,37% 55,56% 51,85% 77,78% 44,44% 55,56% 59,26% 66,67% 

Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Jana Pawła II w 
Trzebini 50,00% 71,15% 55,77% 57,69% 57,69% 17,31% 46,15% 26,92% 34,62% 42,31% 61,54% 

I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrowie Tarnowskiej 64,00% 72,00% 72,00% 68,00% 56,00% 36,00% 60,00% 24,00% 52,00% 28,00% 68,00% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w 
Bobowej 50,00% 38,46% 48,72% 43,59% 46,15% 20,51% 41,03% 15,38% 46,15% 38,46% 53,85% 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 77,78% 77,78% 66,67% 50,00% 66,67% 27,78% 61,11% 44,44% 61,11% 61,11% 77,78% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława 
Wyspiańskiego w 
Mordarce 41,67% 37,50% 50,00% 33,33% 62,50% 29,17% 33,33% 33,33% 50,00% 50,00% 62,50% 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 53,85% 52,50% 50,00% 48,72% 35,90% 33,33% 58,97% 35,90% 41,03% 46,15% 53,85% 
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Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 

Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 80,00% 70,00% 70,00% 70,00% 60,00% 60,00% 80,00% 70,00% 80,00% 70,00% 70,00% 

Szkoła Podstawowa im. 
bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w 
Świniarsku 44,83% 65,52% 55,17% 48,28% 44,83% 13,79% 55,17% 24,14% 37,93% 44,83% 65,52% 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w 
Sieniawie 66,67% 75,00% 75,00% 62,50% 81,25% 37,50% 50,00% 50,00% 62,50% 56,25% 81,25% 

IV Liceum 
Ogólnokształcące im. 
K.K. Baczyńskiego w 
Olkuszu 52,78% 58,33% 63,89% 61,11% 50,00% 27,78% 61,11% 50,00% 47,22% 33,33% 63,89% 

Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 45,16% 62,50% 53,13% 62,50% 43,75% 15,63% 68,75% 21,88% 46,88% 46,88% 53,13% 

Liceum 
Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego 
Proszowice 45,00% 25,00% 40,00% 50,00% 45,00% 35,00% 55,00% 30,00% 35,00% 20,00% 50,00% 

Liceum 
Ogólnokształcące Nr I 
im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Suchej 
Beskidzkiej 40,43% 27,66% 36,17% 31,91% 38,30% 25,53% 48,94% 27,66% 51,06% 44,68% 38,30% 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 50,00% 56,00% 68,18% 66,67% 50,00% 8,33% 91,67% 16,67% 29,17% 45,83% 83,33% 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 51,85% 59,26% 51,85% 51,85% 51,85% 18,52% 48,15% 22,22% 44,44% 40,74% 40,74% 

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kochanowskiego w 
Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny 
w Brzeźnicy 51,61% 48,39% 58,06% 58,06% 51,61% 25,81% 61,29% 38,71% 45,16% 48,39% 48,39% 

Szkoła Podstawowa im. 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 33,33% 38,46% 61,54% 53,85% 38,46% 0,00% 46,15% 7,69% 7,69% 15,38% 46,15% 

 
Tabela 18. Odsetek nauczycieli, którzy stwierdzili, że potrzebują szkolenia z podanych dziedzin. 
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Szkoły kontrolne 4,01 4,40 4,42 4,00 

Szkoły modelowe 4,15 4,47 4,48 4,15 

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 4,16 4,72 4,72 4,20 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 3,62 4,29 4,24 3,81 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 4,49 4,89 4,87 4,45 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 4,00 4,71 4,47 3,82 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 3,86 4,21 4,36 3,74 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 4,24 4,66 4,51 4,03 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 3,92 4,28 4,44 4,00 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bobowej 4,13 4,44 4,42 3,95 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 3,52 3,95 4,00 3,67 
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Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 4,37 4,81 4,70 4,26 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 4,00 4,28 4,42 4,30 

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 4,20 4,00 4,11 3,89 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 4,20 4,67 4,70 4,53 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 4,06 4,41 4,35 4,18 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 3,89 4,14 4,11 4,11 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 4,44 4,67 4,78 4,53 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Bartosza Głowackiego Proszowice 4,57 4,50 4,58 4,47 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 4,13 4,34 4,36 4,09 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 4,50 4,79 4,73 4,45 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 4,32 4,55 4,52 4,25 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 3,94 4,19 4,31 4,03 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 4,07 4,21 4,29 4,14 

 
Tabela 19. Średnie odpowiedzi nauczycieli 22 szkół modelowych na poszczególne pytania zawarte w module Cyberbezpieczeństwo 

 

 

 

 

 



 
   
 

169 
 

SZKOŁA W szkole, mam dostęp do 
połączenia internetowego, 
które jest szybkie i 
niezawodne i mogę z niego 
korzystać podczas nauki, a 
sieć Wi-Fi jest dostępna na 
terenie całej szkoły. 

W szkole mogę korzystać z 
wielu dostępnych urządzeń, 
takich jak laptopy lub 
tablety, które są aktualne i 
przydatne do nauki. 

W szkole mam szeroki 
dostęp do e-podręczników 
(np. na portalu Nowa Era) 
oraz innych książek w 
formie e-booków, które są 
aktualne i przydatne do 
nauki. 

Szkoły kontrolne 2,45 2,80 2,50 

Szkoły modelowe 2,78 3,00 2,91 

Szkoła Podstawowa nr 54 w 
Krakowie 3,06 3,77 2,95 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym 
Sączu 2,56 3,68 2,95 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Tarnowie 2,56 2,47 2,93 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie 2,52 2,44 3,24 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Brzesku 2,78 2,75 2,05 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana 
Pawła II w Trzebini 2,92 2,90 3,45 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie 
Tarnowskiej 2,54 3,46 3,25 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Bobowej 3,47 3,65 2,89 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 2,87 3,05 2,25 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 2,91 3,80 3,51 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Miechowie 2,21 2,85 2,19 
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Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 4,19 4,06 4,25 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Świniarsku 3,38 3,14 2,88 

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Orkana w Sieniawie 3,28 3,95 3,92 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 3,14 2,62 2,40 

Szkoła Podstawowa im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Zaborzu 2,86 2,69 3,10 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół im. Bartosza Głowackiego 
Proszowice 3,29 3,15 3,30 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej 
Beskidzkiej 2,20 2,67 2,78 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 
Pawła II w Skrzyszowie 2,90 3,35 3,65 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 3,07 2,91 3,39 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 2,78 2,52 2,74 

Szkoła Podstawowa im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niegowici 3,70 3,82 3,24 

 

Tabela 20. Średnie odpowiedzi uczniów 22 szkół modelowych na poszczególne pytania zawarte w module Infrastruktura Cyfrowa 
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SZKOŁA 
W szkole mam wiele 
okazji do nauki jak 

bezpiecznie zachowywać 
się w sieci 

(przedstawione mi są 
zagrożenia, 

konsekwencje zachowań, 
sposoby radzenia sobie z 
problemami w sieci) oraz 

co zrobić, w przypadku 
kiedy miałbym/miałabym 

problem. 

W szkole uczę się 
odpowiedzialnego 
zachowania w sieci 

(rozumiem 
konsekwencje swoich 

działań w sieci, 
zapoznałem/zapoznałam 
się z pojęciami takimi jak 

cyberprzemoc, prawo 
autorskie, higiena 

cyfrowa) oraz wiem jak 
reagować w przypadku 

niedopuszczalnego 
zachowania przez innych. 

W szkole uczę się jak 
sprawdzić czy 

informacje, które 
znajduję w sieci są 

rzetelne i prawdziwe 
(weryfikuję zdobyte 

informacje z pomocą 
nauczyciela podczas 

przygotowanych zajęć) 
oraz jak zweryfikować ich 

poprawność. 

Szkoły kontrolne 3,55 3,74 3,17 

Szkoły modelowe 3,55 3,74 3,17 

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 3,83 4,07 3,12 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu 3,33 3,56 2,90 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Tarnowie 

3,93 3,99 3,24 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzezawie 

3,66 3,75 3,17 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku 

3,10 3,25 2,96 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w 
Trzebini 

3,88 3,80 3,21 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

3,36 3,66 3,26 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bobowej 

4,02 4,18 3,53 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 

3,06 3,36 2,65 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 

3,85 4,02 3,32 
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Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Miechowie 

3,28 3,60 3,09 

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 4,00 4,13 4,13 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Świniarsku 

4,23 4,23 3,36 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Sieniawie 

4,36 4,38 3,79 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 

3,22 3,44 2,86 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zaborzu 

3,82 4,05 3,23 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 
im. Bartosza Głowackiego Proszowice 

3,37 3,64 3,08 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej 

3,15 3,45 2,88 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w 
Skrzyszowie 

3,81 3,95 3,60 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 

4,27 4,29 3,94 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy 

3,66 3,68 2,91 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niegowici 

3,79 3,94 3,63 

 
Tabela 21. Średnie odpowiedzi uczniów 22 szkół modelowych na poszczególne pytania zawarte w module Cyberbezpieczeństwo 
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SZKOŁA 

W szkole, większość 
nauczycieli przygotowuje 
zadania wykorzystujące 

narzędzia cyfrowe, które są 
trudne, zabawne lub 

interesujące (np. poprzez 
quizy na Kahoot lub Menti). 

W szkole, większość 
nauczycieli umożliwia mi 
pracę grupową z innymi 

uczniami poprzez 
wykorzystanie platform 

internetowych oraz 
aplikacji (np. Discord, 

Messenger, WhatsApp, 
Miro), dzięki czemu 

możemy w łatwy sposób 
wymieniać się pomysłami. 

Większość nauczycieli 
wykorzystuje możliwość 

uzyskiwania 
natychmiastowej 

odpowiedzi zwrotnej, takich 
jak wyskakujące okienka z 
poprawną odpowiedzią w 

quizach lub grach online, a o 
postępach w nauce 

informuje nas poprzez 
wiadomości wysłane przez 

e-dziennik lub inne 
platformy internetowe (np. 
google classroom, grupa na 

facebooku). 

Szkoły kontrolne    

Szkoły modelowe 2,88 2,61 3,02 

Szkoła Podstawowa nr 54 w 
Krakowie 

3,11 2,37 3,08 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym 
Sączu 

2,49 2,24 2,66 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Tarnowie 

3,04 2,42 3,07 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie 

2,93 2,43 3,11 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Brzesku 

2,27 2,50 2,71 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana 
Pawła II w Trzebini 

2,91 2,47 2,96 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie 
Tarnowskiej 

2,89 2,84 3,07 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Bobowej 

3,36 2,78 3,26 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Słoneczne Wzgórze” w Zelkowie 

2,72 2,20 2,68 
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Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mordarce 

3,27 2,97 3,38 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w Miechowie 

2,36 2,62 2,88 

Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 

3,69 3,81 4,06 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Świniarsku 

2,89 2,16 2,87 

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Orkana w Sieniawie 

3,32 2,63 3,18 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 
Baczyńskiego w Olkuszu 

2,32 2,64 2,87 

Szkoła Podstawowa im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Zaborzu 

2,74 2,40 2,97 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół im. Bartosza Głowackiego 
Proszowice 

2,73 2,75 2,95 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej 
Beskidzkiej 

3,04 2,75 3,13 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 
Pawła II w Skrzyszowie 

2,93 2,50 2,94 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej 

3,38 2,91 3,40 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy - 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Brzeźnicy 

3,31 2,22 2,79 

Szkoła Podstawowa im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niegowici 

3,30 2,71 3,20 

 
Tabela 22. Średnie odpowiedzi uczniów 22 szkół modelowych dotyczące częstotliwości wykorzystywania metod aktywizujących ucznia 
w skali 5-punktowej 
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SZKOŁA 
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Szkoły kontrolne 18,38% 33,14% 34,01% 37,05% 25,18% 26,92% 46,16% 66,86% 

Szkoła Podstawowa nr 54 w 
Krakowie 4,76% 23,81% 31,67% 3,33% 13,33% 23,33% 46,67% 50,00% 

Szkoła Podstawowa nr 14 w 
Nowym Sączu 22,22% 27,78% 40,23% 17,44% 26,44% 32,18% 50,00% 64,71% 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Tarnowie 15,98% 28,28% 28,45% 10,92% 14,41% 23,63% 37,97% 55,27% 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzezawie 10,83% 25,21% 32,48% 15,38% 20,51% 17,95% 31,90% 54,70% 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w 
Brzesku 31,25% 41,07% 29,73% 69,09% 28,18% 53,64% 73,15% 89,09% 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. 
Jana Pawła II w Trzebini 14,18% 29,79% 33,09% 38,69% 13,87% 14,60% 35,04% 58,39% 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Dąbrowie Tarnowskiej 33,67% 39,46% 30,27% 62,59% 22,18% 50,68% 65,75% 84,93% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w 
Bobowej 23,64% 19,77% 31,33% 28,51% 18,47% 18,95% 41,37% 64,37% 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Słoneczne 
Wzgórze” w Zelkowie 14,12% 14,12% 30,49% 10,84% 18,07% 21,69% 23,46% 50,60% 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Wyspiańskiego w 
Mordarce 15,79% 16,22% 29,17% 12,50% 20,83% 23,61% 39,44% 55,71% 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki w 
Miechowie 22,32% 40,11% 34,00% 63,79% 26,72% 51,30% 60,92% 84,73% 
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Szkoła Podstawowa w 
Zegartowicach 37,50% 75,00% 75,00% 75,00% 12,50% 13,33% 43,75% 62,50% 

Szkoła Podstawowa im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w 
Świniarsku 15,00% 15,00% 32,50% 37,50% 12,82% 15,38% 32,50% 41,03% 

Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Orkana w 
Sieniawie 10,53% 13,16% 19,44% 10,81% 13,51% 5,56% 27,03% 59,46% 

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. K.K. Baczyńskiego w 
Olkuszu 31,11% 43,33% 30,62% 73,30% 22,16% 55,52% 65,72% 85,84% 

Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji Narodowej 
w Zaborzu 10,27% 15,17% 29,58% 9,86% 14,18% 17,73% 32,14% 48,23% 

Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół im. Bartosza 
Głowackiego Proszowice 42,72% 37,86% 35,64% 71,29% 21,78% 48,51% 65,35% 84,16% 

Liceum Ogólnokształcące Nr I 
im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Suchej Beskidzkiej 30,42% 38,90% 33,07% 72,35% 23,33% 48,63% 61,69% 86,42% 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Jana Pawła II w Skrzyszowie 13,11% 21,31% 31,62% 13,91% 22,41% 11,21% 37,93% 57,76% 

Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Warszawy w 
Bukowinie Tatrzańskiej 18,60% 13,37% 30,54% 10,78% 17,37% 15,76% 35,37% 45,12% 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy 
- Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Brzeźnicy 15,74% 20,41% 32,98% 11,46% 18,75% 19,27% 37,70% 57,07% 

Szkoła Podstawowa im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 
Niegowici 18,42% 28,95% 34,21% 7,89% 22,37% 30,26% 34,21% 53,95% 

 
Tabela 23. Odsetek uczniów 22 szkół modelowych, którzy często, bardzo często lub zawsze korzystają z telefonu 
komórkowego wykonując poniżej przedstawione czynności 
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